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Introdução
Este Relatório de Boas Práticas, elaborado pelo FGV CEIPE no âmbito do

Observatório Tecnologia na Escola (OTec), compõe a estratégia de Monitoramento e
Avaliação (M&A) da Iniciativa BNDES Educação Conectada (IEC-BNDES). Busca-se
apresentar e qualificar práticas identificadas em quatro territórios participantes –
Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins – que contribuíram para uma boa
condução e implementação da Iniciativa em termos operacionais e de gestão.

Saiba mais
A IEC-BNDES

Ao final de 2017, o Ministério da Educação (MEC) lançou o Programa de Inovação
Educação Conectada (PIEC), desenhado com o apoio técnico do Centro de Inovação para a
Educação Brasileira (CIEB), de forma a apoiar a universalização do acesso à internet de alta
velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.

Um importante aliado do Programa é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), que se responsabiliza pelo apoio financeiro e técnico especializado às
iniciativas do PIEC e pela coordenação de parcerias com entidades privadas e civis em torno
de iniciativas que contribuam para fornecer celeridade e maior eficácia na implementação
do PIEC. Nesse contexto, em abril de 2018 foi lançada a Iniciativa BNDES Educação
Conectada (IEC-BNDES), que visa apoiar, com recursos não reembolsáveis e suporte técnico,
projetos territoriais voltados à incorporação de tecnologias digitais na educação pública.

O marco conceitual do PIEC e, portanto, da IEC-BNDES é o conceito de escola
conectada, cuja premissa é a de que a eficácia das tecnologias educacionais depende do
equilíbrio entre quatro dimensões complementares (Teoria Quatro em Equilíbrio): visão,
formação, recursos educacionais digitais (REDs) e infraestrutura. Por tal razão, a Iniciativa
prevê o apoio técnico e financiamento em cada uma das quatro dimensões.

A divulgação das regras e do desenho básico da Iniciativa se deu a partir de uma
Chamada Pública. A Chamada estipulou que cada projeto territorial, abrangendo o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, poderia ser formado por uma rede estadual e até duas redes
municipais, atendendo 100% das escolas estaduais urbanas e 50% das escolas municipais
urbanas em cada município participante.

A Iniciativa conta com seis projetos territoriais, contemplando seis redes estaduais de
ensino e onze municipais. O 1° bloco engloba projetos contratados em 2018, sendo formado
por Paraíba, com Sousa e Campina Grande; Rio Grande do Sul, com Santa Maria e Cachoeira
do Sul; Sergipe, com Lagarto; e Tocantins, com Gurupi e Araguaína. Já o 2° bloco, contratado
em 2020, é formado por Bahia, com Ilhéus e Lauro de Freitas; e Paraná, com Guarapuava e
Campo Mourão. A IEC-BNDES atende a mais de 8 mil professores e 163 mil estudantes em
395 escolas participantes, conforme dados do Censo Escolar de 2019.

Os projetos têm como prazo de implementação um período de dois anos a contar da
data de contratação, mas devido à pandemia de COVID-19, o prazo para o 1° bloco foi
estendido em seis meses. Ao todo, a IEC-BNDES conta com um aporte financeiro de R$ 40
milhões de reais, com recursos advindos do BNDES e de parceiros privados, como Fundação
Lemann e Itaú Social.

Para executar o projeto na ponta e garantir a adaptação e apropriação local da Iniciativa,
foram criados Grupos Especiais de Trabalho (GET) em cada território. Além de se articular e
cooperar com os parceiros da IEC-BNDES, cada GET é responsável por gerir, engajar e
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monitorar localmente as ações desempenhadas, colaborando para o registro dos desafios,
soluções e aprendizados.

A IEC-BNDES, além de fomentar a adoção de tecnologias digitais nas escolas, busca
produzir aprendizados escaláveis, ou seja, passíveis de replicação em outros contextos. A
Iniciativa também tem um importante papel na identificação e disseminação das melhores
práticas colaborativas entre redes municipais e estaduais, o que permite a criação de
arranjos locais de desenvolvimento educacional. A premissa de fomentar regimes de
colaboração é válida em diferentes fases do processo nos territórios, desde o planejamento
até a execução das ações. Além disso, a IEC-BNDES lança mão de um olhar contextualizado
de modo a fomentar que os territórios façam uso de práticas adaptadas às suas realidades
e especificidades locais.

Por se tratar de uma ação que visa à prototipação de políticas, a IEC-BNDES conta com
uma ampla estratégia de Monitoramento e Avaliação (M&A), sob responsabilidade do
OTec, que está ancorado no FGV CEIPE. O M&A é essencial para garantir a transparência do
uso de recursos públicos e a identificação e sistematização de aprendizados institucionais e
pedagógicos necessários para a escalabilidade do projeto.

Para mais informações sobre a IEC-BNDES, leia o Relatório Intermediário 2019 do FGV CEIPE/OTec.

Ao identificar e discutir boas práticas de implementação dos territórios do 1º
bloco da IEC-BNDES, o presente relatório objetiva, fundamentalmente, gerar
aprendizados replicáveis para outros contextos2, possibilitando a escalabilidade das
ações. Neste sentido, as boas práticas aqui apresentadas buscam apoiar a
implementação do PIEC, contribuir para a discussão de casos de sucesso de gestão
de programas e projetos educacionais no Brasil e subsidiar formuladores de políticas
públicas, secretários de educação, gestores escolares, professores, pesquisadores,
financiadores, estudantes e demais atores interessados em lições acerca do
planejamento e da implementação de políticas públicas educacionais com enfoque
tecnológico.

Tendo em vista o estágio da implementação da IEC-BNDES nos territórios do 1°
bloco3, este documento foca em estratégias e ações adotadas ao longo do processo
de planejamento, governança e execução dos projetos. Assim, cabe mencionar que
o próprio desenho da Chamada Pública incluiu premissas e boas práticas no que
tange a políticas educacionais de inserção tecnológica, visando sua boa
implementação. Sendo assim, as boas práticas de implementação aqui descritas
referem-se tanto às identificadas em determinadas redes de ensino como àquelas
induzidas pela própria Chamada e, portanto, implementadas por todos os territórios.

Serão apresentadas boas prática referentes a aspectos estruturantes da
Iniciativa e nas quatro dimensões4 – visão, formação, REDs e infraestrutura. Para cada
boa prática identificada, apresenta-se também as ferramentas, estratégias e ações
realizadas pelos territórios para sua operacionalização e implementação nas redes de
ensino.

4 Algumas práticas perpassam mais de uma dimensão. Para fins de organização do relatório, essas foram descritas na
dimensão em que foram originalmente planejadas, apontando quando tiveram relevância em outras dimensões.

3 No momento de elaboração deste documento, os professores das escolas contempladas pela Iniciativa haviam
finalizado o processo formativo, as licitações de equipamentos estavam em curso e algumas redes adotavam os REDs
contratados em aulas remotas. Mas, em vista da pandemia de COVID-19, a consumação das ações, ou seja, a adoção de
práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologias no ensino presencial ainda não havia iniciado.

2 Escalabilidade é a capacidade de determinado modelo ou método atingir um grupo maior e crescente do seu
público-alvo, sendo adotado, usado, replicado e disseminado em conjuntos mais amplos do que o inicial (BNDES, 2019).
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Ao todo, foram identificadas5:

■ Sete boas práticas estruturantes da IEC-BNDES, com 14 ferramentas
operacionais;

■ Três boas práticas na dimensão visão, com 15 ferramentas operacionais;
■ Três boas práticas em formação, com nove ferramentas operacionais;
■ Duas boas práticas em REDs, com quatro ferramentais; e
■ Três boas práticas em infraestrutura, com nove ferramentais.

Além desta introdução, o Relatório contém outros seis capítulos, sendo o
primeiro voltado a apresentar a metodologia utilizada para sua construção e os cinco
subsequentes voltados a desenvolver as boas práticas nas frentes supracitadas. Por
fim, nas considerações finais são apresentados os principais destaques e
aprendizados identificados ao longo do relatório.

5 A listagem completa das boas práticas pode ser acessada no Anexo A - Boas práticas e ferramentas da IEC-BNDES.
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Metodologia
Este relatório tem como objetivo apresentar boas práticas de implementação6

identificadas nos quatro territórios do 1º bloco7 contemplados pela IEC-BNDES e
passíveis de replicação8. Mais especificamente, objetiva-se, a partir da experiência de
implementação da Iniciativa, gerar um guia de boas práticas replicáveis a outras
redes de ensino, projetos e políticas educacionais e contribuir, consequentemente,
para o desenho e a condução de políticas públicas de educação com enfoque em
tecnologias. Além da identificação das boas práticas, o Relatório apresenta as
ferramentas que foram utilizadas pelos territórios da IEC-BNDES para executar
tais práticas. Mais importante do que identificar as boas práticas é mostrar como
essas práticas podem ser implementadas e replicáveis.

A definição de boas práticas adotada inclui ações replicáveis de planejamento
e governança da Iniciativa que contribuíram para sua boa condução nos territórios do
1º bloco, seja em termos de execução temporal9 ou aspectos qualitativos10. Com base
nesta definição, as práticas de implementação da Iniciativa destacadas neste relatório
cumpriram um ou mais dos seguintes fins:

Quadro 1: Critérios para a identificação de boas práticas na IEC-BNDES

● Promover a inovação, ou seja, não haviam sido implementadas anteriormente na gestão
das redes.

● Facilitar, temporariamente ou não, a implementação das ações previstas do projeto.

● Solucionar um determinado problema e/ou desafio enfrentado pela rede de ensino ao
longo do processo de implementação.

● Contribuir para o engajamento dos atores da ponta (gestores escolares e professores).

● Contribuir para a sustentabilidade da política, ou seja, buscaram a continuidade das ações
no território com olhar de longo prazo.

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Tal definição vai de acordo com a utilizada pela literatura nacional e
internacional. O termo melhores práticas, ou boas práticas, está relacionado ao
desempenho de atividades específicas de forma eficaz (GATTORNA, 1998), sempre
com o objetivo de identificar o melhor método para executar determinada tarefa,
respeitando o fato de que tais ações são flexíveis e se baseiam na aprendizagem e

10 Uma boa implementação de projetos perpassa o cumprimento do cronograma, envolvendo aspectos qualitativos
como: a percepção dos agentes envolvidos, o caráter inovador e inspiracional da ação e seu grau de qualificação, que,
por sua vez, requer evidências e relatos de qualidade.

9 Boas práticas de implementação estão positivamente correlacionadas com o seu tempo de execução, ou seja, tendem
a dar celeridade às ações na ponta, evitando atrasos ou evidenciando encurtamentos de caminho. Não obstante, cabe
ressaltar que a existência de atrasos não implica, necessariamente, na desconsideração de determinada prática, posto
que podem ser originários de fatores além do controle territorial.

8 Ser escalável apresenta-se como condição para a classificação como boa prática dado o caráter de prototipação da
IEC-BNDES e a necessidade de se dar enfoque em casos de sucesso passíveis de replicação a outros contextos.

7 Dado o estágio embrionário da implementação nos territórios do 2° bloco, Bahia e Paraná, que iniciou-se em 2020, tem
como prazo final para a liberação dos recursos julho de 2021 e para finalização das ações, dezembro de 2021.

6 A focalização nos processos de formulação e implementação da Iniciativa justifica-se, principalmente, dada a premissa
da IEC-BNDES de prototipação de uma política pública e dado o estágio de implementação da IEC-BNDES nos
territórios, que ainda não permite a avaliação de como a Iniciativa foi absorvida em sala de aula e, consequentemente,
seus efeitos sobre o aprendizado dos alunos.
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melhoria contínua (APO, 2009). A necessidade de discutir e disseminar melhores
práticas é ainda maior no contexto educacional, dada a escassez de literatura de
modelos que podem contribuir para o planejamento de políticas de educação
(PEREIRA et al., 2019), em especial sobre as com enfoque em tecnologias11. No Brasil, a
grande maioria dos estudos com tal temática correlacionam boas práticas a
resultados de aprendizagem dos alunos (UNIBANCO, 2018; FUNDAÇÃO LEMANN; ITÁU
BBA; INSTITUTO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFOQUE, 2012; MEC; CLP, 2017; UNICEF,
2019, s.d.; MELO, RIBAS, SOBREIRA, L., s.d).

No entanto, mesmo que o estágio da implementação da Iniciativa inviabilize o
enfoque em ações com reflexo nos resultados educacionais, este relatório adiciona à
literatura melhores práticas para o uso de tecnologia nas escolas. Isso, pois, tão
importante quanto observar o impacto na aprendizagem é a análise do como a
política foi formulada, executada e, principalmente, quais estratégias foram
adotadas durante o processo, tendo em vista que um bom planejamento e execução
a nível político também são fatores condicionantes para que se obtenha resultados
efetivos na aprendizagem (UNESCO, 2011). Nesse sentido, o presente documento
contribui para, além da disseminação de casos de sucesso, a discussão acerca dos
determinantes técnicos e políticos necessários para a realização de boas práticas
em projetos educacionais com enfoque em tecnologias.

Para fins da identificação das boas práticas da Iniciativa, foram realizadas
coletas de informações com os territórios do 1° bloco12. Por se tratar de investigação
de cunho qualitativo, a pesquisa partiu das perspectivas e narrativas dos sujeitos
diretamente envolvidos, como forma de compreender e identificar quais seriam as
melhores práticas. Ademais, partindo do entendimento de que um único método
seria insuficiente para abranger a complexidade das informações demandadas pela
investigação qualitativa e havia a necessidade de agregar diferentes pontos de vista
para a melhor identificação das boas práticas, foi realizada uma triangulação de
métodos, que incorporou pesquisa documental, aplicação de questionários e
realização de grupos focais.

Figura 1: Triangulação de métodos para a
identificação de boas práticas na IEC-BNDES

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

12 Importante ressaltar que cada território apresenta especificidades e ritmos de implementação distintos, assim,
algumas práticas apresentadas no relatório ainda estavam em fase de planejamento e início da execução. Nesses casos,
sua inclusão é justificada pelo caráter inovador da ação e os potenciais efeitos positivos de sua adoção.

11 Os seguintes estudos voltam-se a analisar boas práticas no contexto educacional: Chickering e Gamson (1987), Salmon
(2000), Viennet e Pont (2017) e, especificamente para o uso pedagógico de tecnologias: Cisco (2010) e UNESCO (2011).
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A etapa de análise documental auxiliou no mapeamento e identificação do
que poderiam ser consideradas boas práticas junto aos territórios e aos parceiros da
IEC-BNDES13. Em seguida, optou-se pelo uso e aplicação de questionários, via Google
Forms, direcionados para os membros do GET nas Secretarias de Educação dos
territórios do 1° bloco. Os questionários incluíram perguntas de formato aberto e
fechado voltadas a comprovar a relevância, no contexto dos GETs, de práticas
mapeadas durante a etapa de análise documental, bem como identificar outras. Dos
51 questionários enviados, obtiveram-se 25 respostas14.

Após coleta e análise inicial das respostas, identificou-se a necessidade de
aprofundamento das informações. Optou-se pela condução de dois grupos focais15

com os representantes dos quatro territórios do 1° bloco, permitindo o
aprofundamento em temas específicos. O método apresentou-se como apropriado
dada a reflexão de que a interação e as trocas entre os participantes fomentaram a
identificação de novas práticas. Buscando aprofundar em boas práticas de todas as
dimensões e fomentar a interação e o direcionamento das discussões, a divisão dos
participantes nos dois grupos considerou sua experiência profissional e atuação no
projeto (enfoque pedagógico, em compras ou em tecnologia da informação)16.

16 Cada grupo focal teve duas horas de duração e contou com a participação de oito pessoas, havendo
representatividade de todas as redes de ensino participantes do projeto. Embora tenha sido utilizado o mesmo modelo
de roteiro semiestruturado, desenvolvido com base na análise das respostas dos questionários aplicados na etapa
anterior, o primeiro grupo teve como enfoque discussões pedagógicas e o segundo tópicos voltados a compras e/ou TI,
dado o perfil dos participantes. As perguntas foram sistematizadas dentro do modelo Quatro em Equilíbrio, sendo a
dimensão visão comum a ambos os grupos. Assim, o papel do moderador foi o de conseguir a participação e o ponto de
vista de cada um dos participantes, explorando o que há de original nos entendimentos e nas controvérsias,
aprofundando-os. Para mais informações, ver Quadro B.3, disponível no Anexo B: Detalhamento das etapas
metodológicas.

15 Grupos focais consistem em um tipo de entrevista realizada com um pequeno quantitativo, usualmente entre seis e
doze pessoas (BAUER; GASKELL, 2008).

14 Estão incluídos neste total todos os membros dos GETs dos quatros territórios. Para mais informações, ver Quadro B.2,
disponível no Anexo B: Detalhamento das etapas metodológicas.

13 As principais fontes de pesquisa estão apresentadas no Quadro B.1, disponível no Anexo B: Detalhamento das etapas
metodológicas.
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Boas práticas estruturantes da IEC-BNDES
A IEC-BNDES, por meio de sua Chamada Pública, foi desenhada a partir de

premissas e boas práticas no que tange ao planejamento e à gestão de políticas
educacionais. O BNDES, a partir da experiência organizacional acumulada e da escuta
atenta a parceiros e especialistas, buscou a construção de uma experiência que
possibilitasse gerar aprendizados sobre financiamento, estruturação e gestão de
projetos, “contribuindo para a aprendizagem em relação a formas de dar escala,
economicidade, progressividade e efetividade aos investimentos da política de uso de
tecnologia na educação para as redes de ensino em todo o país” (MAIA, LEIRAS,
CARESTIATO, 2020).

Este capítulo busca apresentar os principais aspectos estruturantes que
nortearam a implementação da IEC-BNDES, haja vista seu enfoque na prototipação
de uma política pública, o PIEC. Tais aspectos caracterizam o caráter inovador da
Iniciativa em âmbito nacional e constituem-se como boas práticas de implementação
e aprendizados para a elaboração de outras políticas e/ou projetos educacionais.

Quadro 2: Boas práticas estruturantes da IEC-BNDES

Equilibrar quatro dimensões (visão, formação, recursos educacionais digitais e
infraestrutura) em políticas, projetos e programas educacionais de inserção tecnológica.

Considerar a realidade local no desenho e implementação de políticas públicas.

Instituir governança de acompanhamento do projeto.

Fornecer apoio técnico às redes de ensino.

Fomentar a colaboração entre redes de ensino

Monitorar e avaliar políticas.

Elaborar plano de sustentabilidade do projeto

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

I. Equilibrar quatro dimensões em políticas, programas e
projetos educacionais de inserção tecnológica

Assim como o PIEC, a IEC-BNDES, possui como seu marco conceitual a
premissa de que a eficácia das tecnologias na educação depende do equilíbrio entre
quatro dimensões complementares: visão, formação, recursos educacionais digitais
(REDs) e infraestrutura, a chamada Teoria do Quatro em Equilíbrio17. Essa concepção
foi adotada desde o início do desenho da Iniciativa, sendo pilar da Chamada Pública.
Embora o conceito de escola conectada, adotado pelo MEC a partir do apoio do CIEB
e pautado nessa teoria, já estivesse presente em manuais e referenciais técnicos do
PIEC, a IEC-BNDES permitiu a sua operacionalização, testagem, e monitoramento e

17 Para mais informações sobre a Iniciativa e o Quatro em Equilíbrio, ver Relatório Intermediário 2019 do FGV CEIPE/OTec.
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avaliação, considerando a escala adequada e a necessária consideração dos
contextos locais das redes de ensino brasileiras.

Figura 2: Quatro dimensões estruturantes da IEC-BNDES

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

Cabe destacar que antes do PIEC o princípio de investimentos em diferentes
dimensões não guiava as políticas de TICs na educação no Brasil (CIEB, 2016). As
principais políticas educacionais de incorporação de tecnologia no aprendizado no
Brasil – entre elas, a mais notória, o ProInfo – eram caracterizadas por uma tendência
de aquisição de infraestrutura e equipamentos tecnológicos independentemente do
desenvolvimento de uma visão para seu uso, do desenvolvimento de habilidades
necessárias aos profissionais de educação e da integração entre sistemas e
programas digitais com as demandas cotidianas das escolas (FGV CEIPE; OTEC, 2020).

Esses fatores são fundamentais para a
efetividade da tecnologia como ferramenta
com potencial de qualificar o processo de
ensino-aprendizagem e aumentar a
atratividade da educação para os estudantes. A
experiência da IEC-BNDES demonstrou a
importância da formulação e implementação
de políticas, programas e projetos
estruturados de forma equilibrada em torno
de quatro dimensões para que possam ter
efetividade e sustentabilidade a longo prazo.

Com a pandemia da COVID-19, tais
questões ficaram ainda mais evidentes. Os recursos tecnológicos passaram a ser
vistos como ainda mais fundamentais para a modernização dos processos
administrativos e pedagógicos. A tendência é que políticas sobre o uso da tecnologia
na educação ganhem mais proeminência entre os formuladores de políticas. Nesse
sentido, mais do que nunca, seu desenho deve “prever ações e medidas para o
desenvolvimento de cada dimensão, além de atentar às sobreposições, correlações e
interdependências entre elas” (FGV CEIPE; OTEC, 2020, p. 15).
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II. Considerar a realidade local no desenho e
implementação de políticas públicas

É importante que políticas públicas, em especial as que atendem diferentes
contextos educacionais, considerem as realidades locais e a potencial necessidade de
customização das ações planejadas nas instâncias centrais, de modo a possibilitar o
alcance dos resultados esperados. Em seu desenho, a IEC-BNDES buscou promover
esforços e experiências necessárias para que as diferentes redes estaduais e
municipais contempladas pudessem criar meios e práticas adaptadas às suas
realidades e especificidades locais (FGV CEIPE; OTEC, 2020). O olhar contextualizado
sobre o território, embora presente em modelos internacionalmente consolidados,
apresenta-se como um dos diferenciais da política a nível nacional, ampliando as
possibilidades de eficácia.

Além disso, a Iniciativa se destaca ao encorajar e, posteriormente, ao
concretizar o papel de destaque dos territórios, que, de fato, atuaram como os
protagonistas da construção e execução do Projeto em suas redes, mesmo
considerando a existência de instâncias centralizadas de financiamento e apoio
técnico18. Tais características são importantes referências para serem levadas em
consideração em projetos futuros.

As ações desenvolvidas nos projetos territoriais da IEC-BNDES foram pautadas
em três pilares norteadores sequenciais: o contexto educacional local; a priorização
dos desafios educacionais de cada rede, a serem endereçados a partir do uso de
tecnologias; e a seleção de práticas pedagógicas inovadoras capazes de endereçar tais
desafios19, conforme destacado na Figura 3.

Figura 3: Pilares norteadores da implementação da IEC-BNDES

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

Na perspectiva dos territórios, a Iniciativa promoveu, a partir dos pilares
norteadores, um novo olhar sobre a importância de cada dimensão e suas interfaces
para um bom planejamento e gestão de políticas de uso de tecnologias na educação.
Na visão, as redes abarcaram em suas diretrizes a necessidade da incorporação de
uma cultura digital que utilize metodologias inovadoras e alinhadas com o fazer
pedagógico de cada sala de aula. Na formação, evidenciou-se a necessidade do uso

19 As discussões acerca dos pilares norteadores ocorreram durante a fase de refinamento dos projetos territoriais
protocolados durante a Chamada Pública, e se deram a partir de uma série de atividades e exercícios desenvolvidos
junto ao CIEB e ao BNDES ao longo de 2019. A partir da análise do contexto educacional local, cada território selecionou
um conjunto de desafios educacionais para serem trabalhados no âmbito da Iniciativa em cada segmento de ensino.
Em seguida, foram discutidas e selecionadas Práticas Pedagógicas Inovadoras (PPIs), experiências de aprendizagem
inovadoras com uso de tecnologia, capazes de endereçar tais desafios prioritários. Para mais informações, ver Relatório
Intermediário FGV CEIPE/OTec 2019 e/ou site do CIEB.

18 A Chamada Pública previa que o suporte técnico deveria: “respeitar, valorizar e criar condições para que as estruturas
das redes de ensino e as unidades escolares possam gerar soluções e inovações no âmbito de seus contextos” (BNDES,
2018, p. 9-10).
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de ferramentas adaptadas às necessidades e competências dos docentes, voltadas a
solucionar desafios pedagógicos priorizados pelas redes. Ademais, as redes
internalizaram que a escolha dos REDs deve atender aos desafios do Projeto, também
demandando formações específicas para seu uso adequado. Por fim, para a aquisição
da infraestrutura, constatou-se a necessidade da adequação do processo decisório à
prática pedagógica selecionada para que, consequentemente, seja capaz de
colaborar para a resolução dos desafios elencados.

O contexto e os desafios educacionais das redes de ensino foram
diagnosticados por meio da utilização de mapeamentos, desenvolvidas pelo CIEB, em
sua grande maioria, e aplicadas pelos GETs dos territórios.

Quadro 3: Mapeamentos do contexto local usados na IEC-BNDES

I. Levantamento de dados escolares referentes ao número de alunos, turmas e professores
por ano e etapa de ensino.

II. Diagnóstico das realidades das redes por meio do Guia EduTec.

III. Mapeamento das competências digitais dos professores20.

IV. Levantamento de demandas por REDs.

V. Mapeamento dos REDs já utilizados pelos professores e gestores das redes.

VI. Mapeamento da infraestrutura das escolas, identificando a existência e o número de
computadores e outros equipamentos de tecnologia.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

As ferramentas destacadas no quadro acima forneceram panoramas sobre a
realidade das redes de ensino. Essa prática mostra-se como de extrema relevância
para a condução da Iniciativa por ter dado o prosseguimento adequado às ações do
projeto. Além disso, constitui um exemplo de como envolver os atores da ponta no
processo de planejamento de uma política. Isto, pois, uma característica comum nas
políticas educacionais brasileiras é a abordagem de implementação verticalizada (de
cima para baixo), que não envolve processos de escuta ou mapeamento de
necessidades dos envolvidos antes, durante ou após a implementação (TOMARA,
2020).

III. Instituir governança de acompanhamento do projeto

Em projetos educacionais com múltiplos atores envolvidos, sejam eles públicos
ou privados, é necessário que suas funções estejam coordenadas para o bom
andamento das ações. Para isso, é importante instituir instâncias de governança do
projeto. Em especial, em projetos educacionais, as instâncias de representação
precisam envolver equipes multidisciplinares nas Secretarias e escolas.

20 Realizada por meio da ferramenta online e gratuita desenvolvida pelo CIEB, a Autoavaliação de Competências Digitais
de Professores, que consiste em 23 perguntas de múltipla-escolha divididas em 3 áreas (pedagógica, cidadania digital e
desenvolvimento profissional), avaliando 12 competências, classificadas em 5 níveis de apropriação (exposição,
familiarização, adaptação, integração, transformação).
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A Iniciativa foi desenhada de modo a coordenar diferentes fontes de recursos,
incluindo investimentos públicos, de empresas e de instituições do terceiro setor,
colaborando para a identificação e geração de conhecimentos acerca dos melhores
modelos de arranjos institucionais de financiamento para políticas públicas. Para
coordenar os esforços dos agentes envolvidos, a IEC-BNDES conta com uma
governança de acompanhamento do projeto21, que volta-se à coordenação de
esforços, à apropriação de aprendizados e à disponibilização do suporte necessário
para a implementação dos projetos territoriais. A existência da governança do projeto
também permite a promoção de uma gestão comprometida e transparente da
Iniciativa, colaborando para a celeridade da tomada de decisão, o alinhamento entre
os atores e a efetividade das ações.

No âmbito institucional, a Iniciativa instituiu um Comitê Gestor e grupos
técnicos de trabalho22, que reúnem representantes das instituições parceiras da
IEC-BNDES em reuniões periódicas. As instâncias voltam-se, principalmente, a
acompanhar o status dos projetos e das frentes de M&A, a definir a alocação de
recursos privados, a debater gargalos e discutir soluções. Cabe ressaltar que a
existência de uma governança institucional, além de operacionalizar os arranjos
institucionais público-privados, por meio do alinhamento acerca de questões técnicas
e orçamentárias e gerar aprendizados acerca desta modalidade de financiamento,
também possibilita maior transparência e prestação de contas à sociedade.

No âmbito territorial, a Iniciativa também fomentou a existência de instâncias
de governança, especialmente na figura dos grupos especiais de trabalho (GETs). Os
GETs incluem integrantes das redes de ensino participantes em cada território e são
responsáveis pelo planejamento, acompanhamento e execução da Iniciativa nas
Secretarias, além de serem os pontos focais dos parceiros da Iniciativa.

Cabe ressaltar a validade de grupos com perfil multidisciplinar,
especialmente em projetos de uso pedagógico da tecnologia, dada a importância de
circular saberes diversos para potencializar os resultados da sua adoção na realidade
escolar. Assim, como mostra a Figura 4, a composição recomendada envolve
integrantes com perfil pedagógico, de tecnologia, de compras e com cargo de
governança, possibilitando a articulação com diversos setores e o acesso a instâncias
decisórias.

Figura 4: Composição dos GETs na IEC-BNDES

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

22 Os grupos técnicos de trabalho envolvem a discussão de temáticas específicas, como: M&A; formação e REDs;
infraestrutura e conectividade; e orçamento.

21 Para mais informações sobre a governança da Iniciativa e a estrutura dos atores envolvidos no Projeto, ver o Relatório
de Atividades 2019 do BNDES.

Iniciativa BNDES Educação Conectada 20

https://otec.net.br/relatorio-de-atividades-2019/
https://otec.net.br/relatorio-de-atividades-2019/


Em resumo, a experiência da IEC-BNDES mostra, principalmente, a validade e
as potencialidades da constituição de uma clara governança de projetos. Para
projetos que incluam diferentes instituições financiadoras, com ou sem fins lucrativos,
ressalta-se a importância de instâncias deliberativas cujo funcionamento potencialize
o diálogo, a celeridade na tomada de decisão e a transparência. Ademais, para
projetos educacionais de cunho tecnológico, ressalta-se a validade de grupos de
trabalho nas Secretarias com perfil multidisciplinar, dada sua capacidade de
potencializar o processo decisório e aumentar a eficácia das ações.

IV. Fornecer apoio técnico às redes de ensino

Outro aspecto diferencial da IEC-BNDES foi o apoio técnico oferecido aos
territórios, sob a responsabilidade do CIEB. O suporte, além de considerar as
especificidades locais e pautar-se na experiência técnica da organização, esteve
presente em diferentes fases, desde a formulação até a implementação dos projetos
territoriais, discutindo aspectos conceituais, institucionais e operacionais inerentes a
eles. Na Iniciativa, o suporte técnico – especializado, contínuo e reforçado nas
quatro dimensões – foi um aspecto fundamental para o atingimento do objetivo de
prototipação do PIEC.

Saiba mais
O apoio técnico na IEC-BNDES

O apoio técnico prestado pelo CIEB aos territórios participantes da Iniciativa
pautou-se em três aspectos prioritários23:

■ Busca do alinhamento ao modelo Quatro em Equilíbrio e demais instrumentos e
diretivas do MEC;

■ Disponibilização de produtos e ferramentas operacionais, como questionários
diagnósticos, guias, webinários, entre outros;

■ Promoção da qualidade e da gestão dos projetos, incluindo o acompanhamento
próximo das atividades desenvolvidas e o registro das informações para a
memória do projeto para as redes e para o M&A.

As evidências da importância da assessoria técnica para os territórios
envolvem, primeiramente, as diversas ferramentas24 construídas pelo CIEB ao longo
da Iniciativa ou adaptadas para serem implementadas junto aos territórios
participantes, muitas das quais são apresentadas ao longo deste relatório e
constituem legados da IEC-BNDES25. Ademais, a importância do suporte técnico
também foi evidenciada a partir da perspectiva dos GETs.

A Figura 5 mostra que, dos respondentes do questionário, 84% consideraram o
apoio técnico fundamental, enquanto outros 12% apontaram que ele colaborou para

25 Como exemplo, destacamos: os mapeamentos das redes; o Guia dos gestores escolares; o Toolkit de seleção e
aquisição de tecnologias educacionais; e a Calculadora de infraestrutura.

24 Importante ressaltar que as ferramentas do CIEB são todas públicas, mas aquelas que envolvem diagnósticos, tal qual
o Guia EduTec e a Autoavaliação das Competências Digitais dos Professores, exigem o cadastro dos usuários, sejam eles
gestores das redes de ensino, gestores escolares e/ou professores, a depender da ferramenta. As informações
preenchidas não são compartilhadas com outrem. Para acesso às ferramentas desenvolvidas, acesse o site do CIEB.

23 Para maiores informações sobre a atuação do CIEB na IEC-BNDES, ver a proposta de suporte técnico.
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que a rede implementasse as ações propostas pela IEC-BNDES. Tal resultado
evidencia o sucesso que um parceiro técnico especializado em tecnologia
educacional pode agregar à condução de projetos e programas com essa temática,
que ainda é de pouco conhecimento técnico das Secretarias de Educação.

Figura 5: Importância do apoio técnico na IEC-BNDES

Nota: Total de respondentes: 25. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

Além do apoio individualizado oferecido a cada território, a Iniciativa também
prevê momentos de apoio coletivo, na figura dos eventos voltados a estimular trocas
de informações e parcerias entre as seis redes de ensino participantes26. A existência
de momentos coletivos que possibilitem o aprendizado contínuo e a troca entre
representantes de diferentes redes apresenta-se como um importante aprendizado
passível de replicação a outros projetos e políticas educacionais.

Saiba mais
Encontros Nacionais da IEC-BNDES

Os Encontros Nacionais (ENs) são exemplos de encontros de troca e fazem parte da
assessoria técnica. Os eventos foram desenhados de modo a engajar os GETs, fomentar as
trocas de experiência entre as redes, bem como discutir temáticas específicas à
implementação do projeto. Ao todo, entre 2019 e 2020, foram realizados quatro ENs, três
presenciais e um remoto, em razão da pandemia de COVID-19, voltados a discutir:

■ I EN, ocorrido entre 16 a 18 de janeiro de 2019, marcou o início da fase de
implementação da IEC-BNDES, trabalhando o tema “das ideias para a ação!”;

■ II EN, ocorrido entre 3 a 6 de junho de 2019, discutiu temas relacionados ao
diagnóstico dos territórios e à dimensão visão.

■ III EN, ocorrido entre 6 e 29 de novembro de 2019, deu ênfase à dimensão REDs;
■ IV EN, ocorrido entre 1 e 3 de dezembro de 2020, discutiu a sustentabilidade dos

projetos.

Além dos ENs, também cabe ressaltar os eventos de compartilhamento previstos na
estratégia de M&A da Iniciativa, que objetivam publicizar e fomentar a troca sobre os
aprendizados e lições extraídos da IEC-BNDES.

Em resumo, a experiência da IEC-BNDES alerta para a validade da existência de
suporte técnico especializado, contínuo, reforçado, envolvendo momentos de apoio
individualizado e coletivo, em especial em projetos educacionais que enfoquem em

26 Cabe ressaltar que, embora as principais trocas ocorram dentro de cada um dos seis GETs territoriais, as trocas entre as
redes não se limitam a eles.
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temáticas inovadoras, em que as redes de ensino não são tão familiarizadas, como é o
caso do uso de tecnologias na educação. Cabe ressaltar que, embora a Iniciativa tenha
investido recursos para a contratação de assessoria técnica especializada, o suporte às
redes de ensino em projetos pode ser alcançado a partir do estabelecimento de
parcerias com órgãos públicos e com a academia, não comprometendo o orçamento
das Secretarias.

V. Fomentar a colaboração entre redes de ensino

A Chamada Pública trouxe em seu desenho o estímulo a arranjos
educacionais colaborativos entre redes municipais e estaduais, tanto no
planejamento quanto na execução da Iniciativa, por meio de parcerias
intergovernamentais e da instituição de um GET com representantes das três redes
de ensino participantes da Iniciativa no território. Embora o regime de colaboração
seja de suma importância para o sistema educacional brasileiro, os casos de sucesso
ainda são poucos e seus resultados limitados a determinados contextos.

Dado este contexto, a Iniciativa contribui para a identificação e disseminação
do(s) melhor(es) formato(s) de colaboração entre Secretarias Estaduais e Municipais,
seja no escopo de ações objetivando a
implementação de tecnologias educacionais,
como o PIEC, ou de políticas educacionais mais
abrangentes, cujos aprendizados ainda podem ser
apropriados. Ademais, os arranjos institucionais
apresentam-se como vantajosos ao possibilitar
trocas de experiências e aprendizados entre as
redes de ensino, união de esforços para superação
de desafios comuns, assim como a promoção de
ganhos de escala na aquisição de equipamentos.

A experiência da Iniciativa demonstra,
primeiramente, a validade do regime de
colaboração, mas aponta a existência de
heterogeneidades na forma pela qual pode se dar a prática colaborativa entre redes
de ensino, a depender de fatores contextuais27. Nos territórios em que houve maiores
trocas entre as redes municipais e estadual, observou-se maior celeridade na
execução das ações da Iniciativa, que poderá refletir na efetividade das ações.
Portanto, esforços para lidar com entraves contextuais ao trabalho cooperativo são
fundamentais para a instalação de regimes efetivos de colaboração na educação.

VI. Monitorar e avaliar políticas

Dado seu caráter de prototipação e a busca pela identificação de modelos de
financiamento, estruturação e gestão de projetos de uso de tecnologia na educação
básica brasileira, a Iniciativa foi desenhada junto a uma ampla estratégia de

27 As dificuldades para o trabalho colaborativo podem advir de questões políticas, da ausência de experiência
organizacional em gestão multissetorial e/ou de necessidade de desenvolvimento de competências colaborativas.
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monitoramento e avaliação (M&A), alinhada à sua teoria da mudança28. De forma
geral, o M&A é essencial para o acompanhamento de políticas públicas ao contribuir
para: possíveis correções de rotas durante a fase de implementação; geração de
aprendizados sobre a implementação e os resultados da política; circulação dos
saberes sobre o tema; e fortalecimento da transparência e responsabilização pública.

No caso da Iniciativa, a importância do M&A se justifica por dois pontos
adicionais. Ao se colocar como um projeto de prototipação do PIEC, reforça-se a
importância do uso de evidências e da geração de conhecimentos acerca das
melhores revelações para o desenho e implementação de políticas educacionais com
enfoque em tecnologias. Ademais, o argumento em prol de atividades de M&A de
qualidade ganham força em projetos educacionais de inserção tecnológica dada a
necessidade de maior esclarecimento sobre quais modelos de fato colaboram para a
melhoria dos resultados educacionais. Embora de suma importância, a tecnologia
não pode ser entendida como uma saída fácil e rápida para os déficits de
aprendizagem identificados. Assim, o enfoque na construção de uma política pública
embasada em informações sistematizadas, possibilitadas pelo M&A, apresenta-se
como uma boa prática ao gerar evidências passíveis de orientar e inspirar a
formulação de outras políticas e projetos sobre uso de tecnologia na educação.

A estratégia de M&A da IEC-BNDES foi desenhada de modo a considerar
produtos e abordagens metodológicas complementares, incluindo análises
qualitativas e quantitativas, conforme o quadro a seguir.

Saiba mais
A estratégia de M&A da IEC-BNDES

A ampla estratégia de monitoramento e avaliação da IEC-BNDES compreende ações
organizadas em cinco frentes:

■ M&A DA IMPLEMENTAÇÃO: Acompanhamento das ações realizadas nas redes
municipais e estaduais participantes na Iniciativa;

■ MONITORAMENTO DE RESULTADOS: Acompanhamento de indicadores
relativos aos efeitos esperados da Iniciativa;

■ CONSTRUÇÃO DE INDICADORES: Construção de indicadores de processo,
eficácia e efetividade;

■ AVALIAÇÕES QUALITATIVAS DE EFETIVIDADE: Voltadas a analisar questões
transversais à Iniciativa e captar narrativas e lições, através de escuta e
observação dos principais sujeitos impactados;

■ AVALIAÇÃO DE IMPACTO: Mensuração da transformação promovida pelas
práticas pedagógicas inovadoras nas salas de aula e no aprendizado.

Além disso, também faz parte da estratégia de M&A da iEC-BNDES a criação do
Observatório Tecnologia na Escola (OTec), com o objetivo de atuar como fonte de produção e
disseminação de informações e conhecimentos sobre tecnologia na educação..

Em alinhamento à teoria de mudança da Iniciativa, os produtos de M&A
perpassam três dimensões avaliativas: os processos, que se referem às práticas e
desenvolvimento da implementação; a eficácia, ou verificação da entrega de

28 A Iniciativa foi planejada a partir de sua teoria da mudança, que evidencia o encadeamento lógico entre os insumos e
atividades previstos, buscando o equilíbrio das quatro dimensões, e os efeitos almejados, sejam eles de curto, médio e
longo prazo (melhoria em indicadores educacionais. Para mais informações, ver Relatório Intermediário 2019
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produtos e realização de ações conforme os processos e os objetivos definidos; e a
efetividade, ou o grau de cumprimento desses objetivos (efeitos de curto, médio e
longo prazo). Estas dimensões fazem parte da metodologia do BNDES e foram
adotadas pelo FGV CEIPE na construção do conjunto de indicadores da Iniciativa (FGV
CEIPE; OTEC, 2019).

O caso da IEC-BNDES também reforça a importância de boas práticas de M&A.
A construção e o monitoramento de indicadores de processo, por exemplo,
apresentam-se como ações-chave para permitir a identificação de entraves e a rápida
correção de rotas. Ademais, em termos de efetividade, ressalta-se a importância da
diversidade metodológica, valendo a inclusão de estudos com abordagens
quantitativas, como a avaliação de impacto, e qualitativas. A integração dos resultados
permite informar os gestores públicos acerca não só dos resultados das políticas, mas
dos mecanismos potencializadores e/ou obstáculos para seu funcionamento.

Por fim, vale destacar alguns caminhos possíveis para a realização do M&A. De
um lado, a escassez de pessoal no contexto das redes pode dificultar a estruturação
de uma estratégia de monitoramento e avaliação. Nesse sentido, a utilização de
instituições externas que detêm o expertise no tema, pode permitir o
comprometimento com a construção e execução de uma estratégia de M&A viável e
factível ao contexto de cada rede, aliado à possibilidade de transferência de
aprendizado aos futuros responsáveis por estas atividades dentro das redes
educacionais. Por outro lado, o desafio orçamentário das Secretarias de Educação,
pode exigir saídas alternativas, como, por exemplo, a construção de parcerias com
instituições educacionais interessadas na produção acadêmica para temas
relacionados a M&A. Para isso, torna-se necessário o comprometimento para com a
publicização dos estudos, independentemente de quais sejam os resultados.

VII. Elaborar plano de sustentabilidade do projeto

Na formulação de uma política de educação, tão importante quanto ter o olhar
para quatro dimensões e pautar-se na realidade local é pensar em meios para
garantir o seu legado e continuidade a longo prazo. Assim, uma das estratégias da
IEC-BNDES, no IV Encontro Nacional29, foi estimular os territórios envolvidos a planejar
ações que garantissem a continuidade do projeto em todas as quatro dimensões, a
partir da construção de planos de sustentabilidade.

A partir do suporte técnico do CIEB, responsável pela elaboração de um
modelo, os integrantes das Secretarias envolvidas nos arranjos colaborativos se
responsabilizam pela elaboração de seus respectivos documentos. Visando sustentar
as ações de inovação nos territórios, o plano considera duas perspectivas: a
continuidade das atividades até o término do período de execução da IEC-BNDES e a
expansão das ações para toda a rede, a partir dos aprendizados da Iniciativa e
considerando os plano de inovação de cada uma das redes30.

30 Cabe ressaltar que uma das premissas dos planos de sustentabilidade é a perspectiva do equilíbrio entre as quatro
dimensões.

29 Entre os temas trabalhados no IV Encontro Nacional voltados à sustentabilidade da Iniciativa nos territórios,
destacam-se: i) retrospectiva dos aprendizados adquiridos pelas redes com a IEC-BNDES; ii) reflexão sobre elementos
necessários para estimular a cultura de inovação nas Secretarias; e iii) construção de estratégias e arranjos de
governança para a continuidade das ações do projeto e outras iniciativas de inovação e tecnologia na educação.
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Ademais, considerando que alguns dos riscos para a continuidade dos projetos
decorrem das trocas de gestão e ausência de políticas de Estado, dá-se destaque a
duas iniciativas tomadas no âmbito da Iniciativa para combater tal problemática.
Ambas foram implementadas pela Secretaria Municipal de Educação Cachoeira do
Sul visando a continuidade do projeto após a troca de gestão decorrente do resultado
das eleições municipais de 2020. Como estratégia de sustentabilidade, a rede apostou
no registro das ações do projeto por meio da:

■ i) inserção, no Referencial Curricular Municipal, da importância do uso das
tecnologias digitais nas práticas pedagógicas; e

■ ii) inserção da cultura digital e espaço maker nos Regimentos Escolares das
escolas participantes da IEC-BNDES.
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Boas práticas na dimensão
visão
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Boas práticas na dimensão visão
Visão é a compreensão compartilhada sobre o papel potencialmente

desempenhado pelas tecnologias no processo de aprendizagem e no cotidiano
escolar. Trata-se da percepção de que, na educação, a tecnologia deve atuar de forma
a se adequar às necessidades de aprendizagem dos alunos. Na IEC-BNDES, ela é uma
dimensão transversal às demais, pois orienta e coordena ações em dimensões
correlatas e garante o equilíbrio entre elas. Por esta razão, esforços iniciais para a
adoção eficaz de tecnologias digitais na educação precisam se concentrar na
construção da visão que irá mobilizar suas diretrizes e ações (FGV CEIPE; OTEC, 2020).

A escola é o local onde as políticas educacionais são colocadas em prática. Isto
posto, seu desenho implica o envolvimento e a participação de diferentes atores,
incluindo, para além dos seus formuladores – geralmente nas Secretarias de
Educação –, a equipe diretiva das escolas e seu corpo docente. Dessa forma, é de
suma importância que se estabeleça uma articulação entre essas diferentes
instâncias que integram o processo de gestão político-educacional, bem como a
implementação de mecanismos que garantam o estabelecimento de esferas de
participação e tomada de decisão, estabelecendo uma concepção ampla de gestão.

Partindo desta visão integrada, a construção e a garantia dessas instâncias de
participação na escola permearam as ações da IEC-BNDES, incutindo a visão comum
acerca do papel da tecnologia na educação. O planejamento e a execução da
Iniciativa buscaram o envolvimento dos atores presentes no processo educacional,
dando especial atenção ao olhar da equipe da escola na identificação de demandas
para o aprendizado. Esta por si só já representa uma boa prática, posto que a
contextualização e adaptação às realidades locais configuram como uma mudança
de visão sobre a gestão de projetos educacionais e que, por sua vez, atravessa as
demais ações realizadas no escopo dos projetos territoriais da IEC-BNDES.

Ademais, este capítulo busca apresentar boas práticas implementadas pelos
territórios que contribuíram para consolidar a visão comum dentro das redes de
ensino e que servem de aprendizado para outras iniciativas. Ao todo, observou-se que
os GETs utilizaram três macro-estratégias, consideradas boas práticas, para incutir
essa visão em suas redes, dispostas no Quadro 4.

Quadro 4: Boas práticas na dimensão visão

Engajar atores-chave de diferentes instâncias de decisão.

Instituir pontos focais nas escolas.

Modernizar a gestão das Secretarias por meio da transformação digital.

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

A seguir, além de compartilhar as boas práticas, lança-se um olhar sobre as
ferramentas que os GETs utilizam para torná-las bem sucedidas.
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I. Engajar atores-chave de diferentes instâncias de decisão

Quando se trata de políticas públicas educacionais, a comunicação com os
atores da ponta muitas vezes se coloca como um desafio. Isso, pois, o sistema
educacional naturalmente envolve inúmeras instâncias de decisão e de participação.
No entanto, de forma a evitar sua implementação verticalizada e ampliar a efetividade
das ações, os projetos educacionais deveriam, desde o momento de sua formulação –
no âmbito das Secretarias, em geral – até sua implementação nas escolas, considerar
uma gama de dispositivos de participação e de envolvimento dos atores-chave –
gestores escolares, professores e alunos – de modo a buscar maior efetividade das
ações nos diferentes contextos.

Na Iniciativa, a consciência de que o engajamento dos atores escolares seria
uma boa prática prevaleceu. Buscando operacionalizá-la, uma série de ferramentas foi
adotada, destacadas na Figura 6. Considerando o total de respondentes do
questionário (n=25), o envio de materiais, como o guia para os gestores escolares,
foi a ferramenta mais utilizada, seguida por comunicações rápidas e efetivas por meio
da criação de grupos em redes sociais e da organização de reuniões frequentes.
Também foram marcantes o desenho e o compartilhamento de informações a partir
dos sites dos projetos territoriais, tal qual a organização de eventos e workshops.

Figura 6: Ações de comunicação realizadas na IEC-BNDES

Nota: Total de respondentes: 25. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

■ Guia para os gestores escolares

Levando em consideração que são os atores da escola – gestores, professores e
alunos – os responsáveis por executar grande parte das ações planejadas pelas
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação no âmbito da Iniciativa, cada GET
elaborou, em conjunto com a organização responsável pela assessoria técnica da
Iniciativa – o CIEB –, um Guia para o gestor escolar31, levando em consideração

31 Até o momento de publicação deste relatório, os guias ainda não encontravam-se disponíveis para acesso público.
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demandas locais específicas. Além de colaborar para o registro e contextualização das
ações da IEC-BNDES no território, o Guia buscou apoiar os gestores escolares e
professores participantes da Iniciativa para o planejamento de atividades
pedagógicas mediadas por tecnologia nas escolas, considerando a divulgação e o
desenvolvimento efetivo das atividades previstas nas quatro dimensões.

O documento colabora tanto para divulgar a Iniciativa entre os atores da ponta
quanto para orientar e apoiar os tomadores de decisão da escola. No Guia, constam
materiais de referência e orientações para os diretores e coordenadores, com
sugestões de ações e estratégias dispostas em ordem cronológica, respeitando sua
interligação temporal. Assim, os gestores das escolas inseridas no Projeto têm
insumos para desenhar e implementar processos que resultem em impactos na
gestão, no ensino e na aprendizagem (CIEB, 2019). O fluxograma da Figura 7 traz o
caminho da implementação sugerido no Guia do Gestor Escolar para garantir a
implementação efetiva e a continuidade do Projeto nas escolas.

Figura 7: Ações para garantir a implementação e sustentabilidade da IEC-BNDES
nas escolas a partir do Guia do Gestor Escolar

lató
Nota: O caminho de implementação do Guia do Gestor Escolar apresenta estratégias divididas nas quatro dimensões

da IEC-BNDES: visão (V), formação (F), REDs (R) e infraestrutura (I). Fonte: CIEB, 2019.

O documento também se destaca pela forma como apresenta as informações,
com linguagem simples e acessível para o seu público-alvo. Nesse sentido, a
elaboração deste referencial prático, um guia do que fazer nas escolas, bem como o
seu conteúdo e linguagem, constituem-se como uma ferramenta inovadora, que
tende a contribuir para a execução e continuidade da Iniciativa nas escolas e pode ser
adaptado para outros projetos e políticas educacionais.

Por fim, também cabe ressaltar as ações realizadas para divulgar e apresentar
as diretrizes do guia para os gestores, especificamente por meio de reuniões virtuais
organizadas pelos GETs. Essa ação é importante tendo em vista que não basta apenas
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criar um documento orientador se ele não for compartilhado e disseminado para o
seu público-alvo. Nesse contexto, destaca-se a ação realizada pela rede municipal de
Santa Maria, que apresentou o Guia aos gestores em uma formação continuada, o
que colaborou para o maior engajamento do público-alvo.

■ Ações de lançamento

De modo a ampliar a efetividade das ações das políticas, em especial aquelas
com cunho inovador, torna-se necessário um maior envolvimento dos atores escolares
durante os estágios iniciais de implementação. Com este objetivo, entre março e abril
de 2019, todos os quatro territórios do 1° bloco organizaram eventos de lançamento
da Iniciativa em cada um dos municípios participantes do Projeto, de modo a
divulgá-lo para a comunidade escolar e compartilhar objetivos, ações e resultados
esperados.

A formalização das escolas selecionadas foi uma etapa importante para
pactuar o compromisso de execução das ações na ponta, essencial para o sucesso da
implementação. Os encontros reuniram gestores, professores, Secretários Municipais
e Estaduais de Educação, além de representantes do BNDES e demais parceiros da
Iniciativa. Especificamente em Santa Maria (RS) e Cachoeira do Sul (RS), as
solenidades também contaram com a presença de alunos. A rede municipal de Santa
Maria também realizou reuniões de apresentação junto aos gestores das escolas
sorteadas para receberem a Iniciativa, de modo a conscientizá-los desde o início sobre
a importância do Projeto, engajá-los e estabelecer compromissos entre as partes.

■ Reuniões de engajamento

Outra ação promovida pelos GETs dos
territórios do 1° bloco foi a realização de reuniões
periódicas com integrantes das respectivas
Secretarias de Educação de modo a
conscientizá-los acerca da importância do Projeto.
Com a pandemia, as reuniões, anteriormente
presenciais, passaram a ocorrer de modo virtual.

Em Santa Maria32, sua realização mostrou-se
válida para engajar a equipe pedagógica da
Secretaria de Educação. Voltados a atualizar os
tomadores de decisão sobre o processo de
implementação, os encontros permitiram maior
apoio à equipe do GET nas ações necessárias para uma boa implementação nas
escolas. Tal sensibilização foi determinante, segundo a perspectiva do território, para a
aprovação da alocação de professores pontos focais nas escolas atendidas pela
IEC-BNDES, profissionais estes, responsáveis por ser uma instância de governança da
Iniciativa nas escolas33.

■ Redes sociais

33 Ver Instituir pontos focais nas escolas.

32 Essa ação foi particularmente necessária, pois, no caso da rede municipal de Santa Maria, a equipe que faz parte do
GET pertencia ao Núcleo Tecnológico Educacional Municipal (NTEM), e, portanto, não atuava dentro da Secretaria.
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Os GETs também investiram no uso de redes sociais, por meio da criação de
grupos de WhatsApp com professores, gestores escolares, pontos focais e demais
membros da equipe diretiva das escolas. Esta estratégia apresentou-se como
vantajosa para a Iniciativa posto que permitiu estabelecer uma comunicação rápida
entre escolas e Secretaria, diminuindo a verticalização das tomadas de decisão.

A experiência da IEC-BNDES evidencia a importância de se fazer uso de
ferramentas de comunicação rápida. Em especial, o WhatsApp se mostrou efetivo em
diferentes momentos da implementação e em ações de diferentes dimensões. A
celeridade da comunicação colaborou, por exemplo, para lidar com os desafios de
engajamento dos cursistas nas formações ofertadas pela Iniciativa, cenário que se
agravou após a eclosão da COVID-19 e a imposição do modelo remoto. Foram criados
grupos com todos os cursistas e formadores da Sincroniza, permitindo o suporte
necessário aos professores e gestores escolares no acesso às plataformas remotas
utilizadas e incentivando-os a completar os cursos.

■ Webinários

Outra ferramenta utilizada para engajar os professores e gestores escolares em
diversos momentos da implementação da IEC-BNDES, mas, principalmente, após a
eclosão da pandemia da COVID-19, foi a realização de webinários com temas
voltados à aprendizagem remota e/ou gestão do projeto. Foram realizados tanto
webinários por conta dos parceiros da Iniciativa, CIEB34 e Sincroniza35, quanto por
parte dos territórios.

A experiência de alguns territórios mostra que tais eventos colaboram para
aumentar o engajamento, inspirar e valorizar os atores envolvidos em projetos
educacionais. O GET da Paraíba, por
exemplo, ao perceber a necessidade de
auxiliar as escolas participantes da
Iniciativa em diferentes etapas de
implementação, organizou uma série de
transmissões ao vivo no YouTube36. Além
disso, uma das transmissões foi utilizada
como um canal de comunicação com os
gestores e coordenadores das CITs para
discutir assuntos pertinentes à Iniciativa.

De forma semelhante, a rede
municipal de Santa Maria, após a
conclusão das formações, em novembro
de 2020, realizou dois eventos de
compartilhamento de boas práticas, por

36 Dentre os exemplos, destacam-se: i) formações da Sincroniza, ii) retomada das atividades do Paraíba Conectada
durante a pandemia da COVID-19, iii) orientações para constituição das CITs; iv) elaboração do plano de inovação.

35 Ao todo, foram realizados quatro webinários, com temas voltados a apoiar os docentes para o ensino remoto: i) Como
preparar uma boa aula no ensino remoto de emergência? ii) Como apoiar as famílias na rotina pedagógica; Iii)
Ferramentas digitais interativas; iv) Como acompanhar a aprendizagem no ensino remoto de emergência. Todos são
públicos e podem ser acessados no canal do YouTube da Sincroniza Educação.

34 Todos são públicos e podem ser acessados no canal do YouTube do CIEB.
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meio de lives no YouTube37, em que professores e gestores escolares divulgaram
atividades envolvendo práticas pedagógicas inovadoras utilizadas durante o modelo
remoto, de modo a inspirar os demais colegas.

Sites dos projetos territoriais

Adicionalmente às demais ações de engajamento já mapeadas, todos os
territórios criaram sites para divulgação e informações dos projetos territoriais. Ainda
assim, a alimentação das páginas ocorreu de maneira distinta entre os territórios.

Especificamente, os territórios da Paraíba e de Sergipe se destacaram por
utilizá-los como uma ferramenta de comunicação efetiva com os atores da ponta,
colaborando para seu engajamento na Iniciativa. Ao apresentar as principais ações
realizadas no Projeto e compartilhar avisos e notícias, o site aumentou o
entendimento e o grau de engajamento dos gestores escolares e professores.
Ademais, a ferramenta vem se mostrando como um mecanismo relevante para a
continuidade do Projeto, posto que serviu como memória das ações realizadas,
diminuindo os riscos de rupturas em casos de troca na gestão das Secretarias e na
coordenação das escolas e de substituição de professores temporários em término de
contrato. Na Paraíba, o site também serviu para apoiar os professores no âmbito das
formações.

Quadro 5: Funcionalidades dos sites dos projetos participantes da IEC-BNDES

Funcionalidades do Site

Projeto

Paraíba
Conectada

Educação
Sergipe

Conectada

Educação
Gaúcha

Conectada
TO Ligado

Contextualização do Projeto ✔ ✔ ✔ ✔

Área restrita para gestores escolares/
professores pontos focais ✔ ✖ ✖ ✖

Atualizações sobre as etapas do Projeto ✔ ✔ ✔ ✔

Painel de acompanhamento das formações ✔ ✖ ✖ ✖

Divulgação de eventos da IEC-BNDES ✔ ✔ ✔ ✔

Biblioteca com fotos e documentos de
divulgação da IEC-BNDES ✔ ✔ ✔ ✔

Área para consulta das Comissão de
Integração da Tecnologia (CITs) das escolas ✔ ✔ ✖ ✖

Formulário de coleta de evidências do Projeto
nas escolas ✔ ✔ ✖ ✖

Fonte: PARAÍBA, 2019; SERGIPE, 2019; RIO GRANDE DO SUL, 2019; TOCANTINS, 2019.

37 Os eventos podem ser acessados por meio do canal do YouTube do NTEM Santa Maria ou nos links individuais:
Encontro 1 (24/11/2020) e Encontro 2 (25/11/2020).
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Saiba mais
Site da Paraíba Conectada

A página da Paraíba Conectada apresenta inúmeros elementos que podem servir de
exemplo para outras redes, como:

■ Área de acesso restrito para gestores escolares, compilando informações exclusivas e
importantes para a implementação do Projeto nas escolas;

■ Canal de Central de Evidências, para que toda a comunidade escolar possa
compartilhar ações e atividades que acontecem durante toda a implementação do
Projeto em sua unidade escolar;

■ Compilação de materiais e documentos de divulgação da Iniciativa como: (i) Guia dos
Gestores Escolares; (ii) Guia EduTec; (iii) Cartilha orientadora para implementação e
uso de tecnologias digitais em sala de aula; (iv) Políticas de uso e acesso aos
equipamentos e (v) Vídeos e tutoriais sobre o PIEC, aplicação do Guia EduTec e sobre
as práticas pedagógicas inovadoras;

■ Espaço para consulta das escolas que instituíram CITs e seus membros;
■ Notícias sobre a implementação da IEC-BNDES;
■ Área para acompanhamento das formações por meio de um painel dinâmico de

dados referentes ao engajamento dos cursistas38;
■ Criação da página via Google Sites, caracterizado por ser um editor simples e de fácil

manuseio, permitindo a criação e manutenção de sites de forma rápida e eficiente.

Fonte: PARAÍBA, 2019.

II. Instituir pontos focais nas escolas

A designação de pontos focais nas escolas é uma prática importante a ser
realizada, pois aproxima a Secretaria (formuladora e implementadora da política) dos
atores da ponta – gestores, professores e alunos (principais impactados com a
política). Na IEC-BNDES, a criação de instâncias internas de governança nas escolas
se mostrou de extrema relevância para que professores estivessem mais envolvidos
no Projeto e auxiliassem os gestores em diversas etapas da Iniciativa. As formas pelas
quais os territórios encontraram para alcançar um maior envolvimento dos atores da
ponta no Projeto incluem a instituição de: i) professores pontos focais (caso das
redes municipais do Rio Grande do Sul); ii) Comissão de Integração da Tecnologia
(CITs) nas escolas (recomendado para todas as escolas participantes da IEC-BNDES);
e iii) grupos internos de implementação técnica nas escolas (caso da Paraíba).

■ Professores pontos focais

No início de 2019, as redes municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul,
reconhecendo o acúmulo de funções na equipe diretiva das escolas e o risco de que
tais profissionais não se dedicassem o suficiente para as ações da Iniciativa,
mapearam a necessidade de alocar um(a) professor(a) como ponto focal nas escolas.
Esses profissionais seriam responsáveis, portanto, por facilitar a implementação das
ações da Iniciativa, colaborando para a apropriação das tecnologias nas práticas

38 Ver Engajar cursistas nas formações.
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pedagógicas, agindo como multiplicadores das ações da IEC-BNDES nas quatro
dimensões e como mobilizadores dos agentes na escola39.

Saiba mais
Designação e atuação dos professores pontos focais nas redes

municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul
A designação dos professores pontos focais nas escolas municipais de Santa Maria e

Cachoeira do Sul considerou as principais funções esperadas do profissional, que envolvem:
■ Ser o elo de comunicação e interlocução entre a escola e o GET sobre o

andamento das atividades e ações do Projeto na escola;
■ Auxiliar os gestores escolares na implementação do Projeto na escola, atuando

nas quatro dimensões, sendo, portanto, o “dono do Projeto” na escola;
■ Mobilizar e engajar professores nas formações da IEC-BNDES;
■ Dar suporte aos professores para que utilizem as tecnologias em sala de aula, por

meio de formações continuadas e/ou suporte técnico;
■ Realizar pesquisa e coleta de dados de infraestrutura das escolas;
■ Organizar o espaço maker da Escola;
■ Participar de reuniões e da formação continuada;
■ Auxiliar na pesquisa e na implementação de REDs na escola.

A escolha dos cargos foi feita com o apoio do coordenador pedagógico da escola,
profissional com conhecimento do perfil do corpo docente e capacidade de identificação
dos professores com interesse no tema, disponibilidade de horário e facilidade em se
comunicar e mobilizar os colegas de trabalho.

Embora o escopo de trabalho dos profissionais das duas redes seja similar, há diferenças
na forma pela qual foram contratados. Em Cachoeira do Sul, os professores pontos focais
têm carga horária específica para desempenhar a função (20 horas/semana). Já em Santa
Maria, além da carga horária, os profissionais também recebem adicional financeiro
compatível com a função. Ambas as medidas são importantes para a garantia das condições
de trabalho, proporcionando também a continuidade do Projeto no cotidiano pedagógico.

Em ambas as redes, sua designação foi essencial para o processo de
acompanhamento, engajamento e resolução de problemas relacionados ao
cadastro dos cursistas nas formações da Iniciativa e no uso do RED contratado para
os Anos Iniciais40. Além de participarem como cursistas junto aos demais professores
e gestores, esses profissionais foram responsáveis por auxiliar os colegas que
apresentaram dificuldades ao longo do processo formativo41 e colaborar na
comunicação com a Sincroniza, de modo a resolver questões técnicas de forma mais
célere. Ademais, sua importância foi ressaltada com a eclosão da pandemia de
COVID-19, quando ressaltaram-se as dificuldades de adaptação ao ensino remoto
de uma parcela dos professores42.

42 Dados esses benefícios, as duas redes municipais pretendem continuar com a presença de um professor ponto focal
em suas escolas, colaborando para a sustentabilidade da Iniciativa nos territórios.

41 Dentre elas, dificuldades de acesso à plataforma, como perda do e-mail e/ou senha, links dos webinários e cursos.

40 A IEC-BNDES adquiriu o RED Aprimora para os Anos Iniciais, uma plataforma adaptativa e gamificada da Positivo. Em
2020, as redes municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul receberam licenças do RED ofertadas pela Positivo durante
três meses, de modo a apoiar redes públicas no ensino remoto. Ao fim do período de testes, a rede municipal de Santa
Maria apresentou os resultados positivos do uso do RED e solicitou apoio da Iniciativa na obtenção de licenças para os
meses restantes do ano letivo, que foram concedidas pela IEC-BNDES. Nas demais redes, o acesso à plataforma ficou
programado para o início do ano letivo de 2021. Para mais informações ver o Relatório Intermediário 2020.

39 Para mais informações sobre os professores pontos focais, leia o Estudo de Caso Educação Gaúcha Conectada.
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■ Comissão de Integração da Tecnologia (CIT)

Por meio do Guia do Gestor Escolar, os territórios foram orientados a criar uma
instância de apoio à tecnologia dentro das escolas, a Comissão de Integração da
Tecnologia (CIT). A CIT constitui uma instância da governança da Iniciativa dentro do
espaço escolar, apoiando a criação de uma visão comum acerca da utilização de
tecnologias, a mobilização do corpo docente e o uso dos REDs e dos equipamentos,
além de fomentar a sustentabilidade do Projeto nas escolas.

A CIT une uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais com
competências e habilidades híbridas, técnicas e pedagógicas, que atuam facilitando a
aproximação dos recursos tecnológicos da escola às práticas pedagógicas, podendo
incluir gestores(as), professores(as) e/ou representantes dos estudantes43. O box abaixo
sintetiza pontos destacados pelo GET da Paraíba para a funcionalidade de suas CITs,
que configuram-se como exemplos que devem ser levados em consideração por
outras redes no processo de constituição de instâncias semelhantes às CITs.

Saiba mais
Atribuições das CITs na Paraíba

O GET da Paraíba definiu delimitações claras para a atuação das CITs por dimensão:
Visão:

■ Assessorar a elaboração e o desenvolvimento de planos de TICs nas salas de aula e
acompanhar sua execução;

■ Designar um funcionário responsável pela coordenação de TICs na escola;
■ Fomentar o uso dos equipamentos tecnológicos em sala de aula.

Formação:
■ Incentivar a participação de toda equipe da escola em formações, tanto nas ofertadas

pelo Projeto, como em outras que possibilitem seu desenvolvimento profissional;
■ Encontros de docentes para trocas de boas práticas.

REDs:
■ Orientar o acesso dos professores aos repositórios com indicação de conteúdos

alinhados ao currículo da rede local;
■ Realizar a curadoria dos REDs mais adequados à realidade local;
■ Orientar os profissionais da escola sobre o uso dos REDs disponíveis por meio de

cartilhas, informativos, acesso a repositórios online e momentos formativos.
Infraestrutura:

■ Zelar pela integridade dos equipamentos disponíveis na escola;
■ Realizar a gestão da conectividade na escola, priorizando o uso da internet para as

atividades pedagógicas e observando a relação entre o tamanho do link disponível e
a quantidade de usuários;

■ Adaptar ambientes disponíveis na escola de forma a otimizar o uso do espaço físico
escolar, visando ampliar as oportunidades de aprendizagem e engajamento.

Fonte: Extraído de PARAÍBA, 2020a.

43 Embora não haja a necessidade de que os integrantes das CITs sejam especialistas, apenas se interessem por
tecnologias, o objetivo é que todos tenham familiaridade com pelo menos um dos temas trabalhados na Iniciativa, entre
eles: uso das tecnologias, aspectos da infraestrutura da escola e REDs.
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Outra responsabilidade designada pelo GET da Paraíba para as CITs de suas
escolas e que merece especial destaque foi incentivá-las a criar um Plano de
Inovação Escolar, integrante do plano político pedagógico (PPP) das escolas44. O
intuito deste plano é que as escolas possam se tornar autônomas e protagonistas da
implementação da Iniciativa. Por meio de um documento orientador para a
constituição do Plano de Inovação Escolar, divulgado no site da Paraíba Conectada, o
GET recomendou que cada CIT refletisse e levasse em consideração os seguintes
pontos para a elaboração de seus planos (PARAÍBA, 2020):

I. Usar como pontos de partida o diagnóstico do Guia EduTec (situação atual
e necessidades de tecnologia para escola) e o planejamento (estratégias,
metas e prioridades) no modelo disponibilizado pelo MEC, no âmbito do
PIEC, para desenhar o plano;

II. Estabelecer objetivos claros a longo prazo;
III. Contemplar as quatros dimensões de forma equilibrada;
IV. Identificar como potencializar o uso das tecnologias educacionais;
V. Identificar quais tecnologias educacionais são mais interessantes para

serem usadas em sala de aula e quais não são;
VI. Estimular o planejamento de inovação dentro da sala de aula;
VII. Criar estratégias de monitoramento e avaliação e melhoria contínua.

■ Grupos internos de implementação técnica

Desde o início da implementação da IEC-BNDES no território da Paraíba, a
equipe do GET se preocupou com o histórico de trocas constantes de gestores
escolares e professores e com os riscos de que a rotatividade afetasse a continuidade
das ações da Iniciativa. Assim, foi proposta a criação de grupos internos de
implementação técnica, que buscavam replicar o que foi planejado no projeto
territorial dentro das escolas, considerando adaptações para suas realidades. Segundo
relatos, essa ação, que foi implementada pela maior parcela das escolas, também
contribuiu para engajar os atores da ponta no Projeto.

III. Adotar uma gestão modernizada nas Secretarias por
meio da transformação digital

Um dos desafios para a implementação de projetos que visam o uso
pedagógico de tecnologias digitais é a existência de estruturas analógicas na gestão
das redes de ensino. Embora a transformação digital seja um imperativo mundial, a
inexistência de sistemas de gestão escolar e a baixa experiência com ferramentas
digitais ainda são a realidade de muitas das Secretarias de Educação e escolas
brasileiras. Apesar de não terem sido planejadas no âmbito da IEC-BNDES, as ações
listadas abaixo tiveram grande influência do novo modo de pensar fomentado nos
integrantes das Secretarias ao longo da implementação do projeto. As ações listadas
também contribuem para a execução e continuidade dos objetivos postos nos
projetos territoriais.

44 Cabe destacar que o Governo da Paraíba também possui um Plano Estadual de Inovação e Tecnologia, construído em
parceria com o CIEB, o PEITA-PB 2020-2023.
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Nesse sentido, em uma sociedade caracterizada pela exponencial digitalização
da sociedade e da economia, a adoção de programas com propósito similar ao da
IEC-BNDES pode ter seus resultados potencializados a partir da transformação
digital das estruturas burocráticas, constituindo-se essa uma boa prática. Diversas
redes de ensino, em consonância com esta tese, realizaram modificações em suas
estruturas de governança de modo a trazer a inovação e a modernização da gestão.

Em 2019, a Secretaria Estadual de Educação da Paraíba (SEDUC-PB) começou a
articular a criação do Núcleo de Inovação Estadual para Aprendizagem, a partir da
reforma do Núcleo Tecnológico Estadual (NTE). O novo arranjo passou a incluir em seu
escopo ações voltadas à formação e visão, além das ações de infraestrutura já
existentes. Tendo sido construído para idealizar e implementar a inovação nas salas de
aula da rede estadual, o Núcleo também colabora para fomentar a sustentabilidade e
a escalabilidade das ações da Iniciativa na rede45.

De modo semelhante, a SEDUC do Rio Grande do Sul planejou a criação de um
Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação (DTIC), composto
pelas áreas de Gestão e Inovação Tecnológica, Infraestrutura e Rede, bem como a
Gestão e Automação de Sistemas. O departamento tem como propósito, dentre
outras ações, coordenar o Grupo de Gestão e Governança em TICs (GGTIC46), que
inclui representantes de todos os departamentos da Secretaria a fim de definir as
prioridades, bem como o monitoramento de projetos e ações transversais entre as
Coordenadorias Regionais de Educação e os NTEs. Entre as funções planejadas para
este Departamento, constam a continuidade do processo de formação dos
professores e o monitoramento da utilização dos recursos adquiridos com as verbas
oriundas da IEC-BNDES nas escolas.

A rede municipal de Santa Maria, por sua vez, em 2021, começou a planejar a
criação de um Conselho Municipal de Inovação Educacional47. Em alinhamento, a
rede iniciou as discussões para a aquisição de sistema de gestão escolar48 e a criação
de um comitê de processamento de dados, com o objetivo de lidar com questões
procedimentais dos projetos, como otimizar o registro das ações e cadastro dos
alunos49.

49 Como forma de modernização, a rede também manifestou o desejo de replicar, com aporte financeiro municipal, o
Educação Gaúcha Conectada para as demais escolas inicialmente não contempladas no Projeto, ampliando, assim, a
aquisição dos REDs, dos notebooks e criando espaços makers em todas as escolas.

48 Como os dados da rede ainda estavam em papel, o software facilitaria o registro das ações, o cadastro das escolas e
alunos, bem como a apropriação digital dos membros da Secretaria.

47 No momento de elaboração deste Relatório, a criação do Conselho Municipal de Inovação Educacional em Santa Maria
estava em construção, sem previsão de lançamento.

46 A estruturação deste Grupo tem previsão para o início do segundo semestre de 2021.

45 O estado também planeja a criação de escola de formação, com execução centralizada na capital (João Pessoa), mas
com pontos operacionais em todo o estado. O GET acredita que esse modelo tem potencial de garantir uma
sustentabilidade da visão de uso de tecnologias nas escolas.
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Boas práticas na dimensão
formação
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Boas práticas na dimensão formação
Formação é a dimensão que indica as habilidades e competências dos atores

da educação necessárias para estimular o uso pedagógico das tecnologias digitais,
sendo esta uma etapa fundamental para a adoção de práticas pedagógicas
inovadoras com potencial de refletir na maior aprendizagem dos alunos. Embora seja
fundamental que projetos educacionais invistam em formação para os envolvidos,
muitas iniciativas não alcançam resultados a longo prazo por falta de investimento
adequado na capacitação técnica das equipes.

Na IEC-BNDES, a formação dos docentes e gestores escolares foi uma etapa
fundamental com inúmeros aprendizados para as redes. Diante de desafios
vivenciados – como a falta de experiência prévia das Secretarias para desenhar e/ou
conduzir os processos formativos de uso pedagógico de tecnologias e a desmotivação
dos cursistas nas formações remotas durante a pandemia –, três boas práticas foram
adotadas pelos territórios:

Quadro 6: Boas práticas na dimensão formação

Apoiar-se na experiência técnica de instituição externa para conduzir
processos formativos de tecnologias.

Desenhar estratégias para o engajamento de cursistas nas formações.

Incluir formações continuadas sobre tecnologia no plano formativo da rede.

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

A seguir, detalhamos essas boas práticas e as ferramentas utilizadas pela
IEC-BNDES para operacionalizá-las.

I. Apoiar-se na experiência técnica de instituição externa
para conduzir processos formativos de tecnologias

A formulação e implementação de projetos de inovação educacional
apresentam-se como desafios para as redes de ensino, em especial dada a
quantidade de técnicos limitada da Secretaria em comparação à quantidade de
demandas e a sua pouca experiência em desenhar e realizar formações para
professores e gestores no tema. Assim, de modo a democratizar as formações para o
uso pedagógico de tecnologias, as redes de ensino podem apoiar-se na experiência
técnica de organizações parceiras. Isso pode se dar tanto via contratação de
empresas privadas e/ou profissionais com expertise no tema, como via
estabelecimento de parcerias com universidades e/ou institutos de pesquisa.

Na IEC-BNDES, o Comitê Gestor optou pela contratação de uma empresa: a
Sincroniza Educação, selecionada para conduzir o processo formativo nos quatro
territórios do 1° bloco. De modo a preservar as demandas e particularidades dos
territórios, a Sincroniza ficou responsável pela elaboração e aplicação de cursos
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voltados aos temas, com práticas pedagógicas inovadoras e públicos-alvo50 definidos
no plano formativo elaborado previamente por cada GET. Tal questão deve ser
considerada em iniciativas futuras que levem em conta a experiência da IEC-BNDES.

A centralização da execução das formações em uma única empresa garantiu
agilidade ao processo e favoreceu a gestão e o monitoramento das atividades,
desonerando as Secretarias de uma tarefa na qual não tinham expertise51 e
possibilitando uma adaptação rápida ao modelo inteiramente remoto, em
decorrência da pandemia52.

Ademais, a condução do processo formativo por uma empresa especializada
também foi positiva ao trazer uma série de aprendizados e legados para os
territórios, como a capacidade de solucionar problemas de maneira rápida e a
produção de materiais pedagógicos sobre o tema. Quando convidados a elencar, no
questionário, os conhecimentos obtidos junto à Sincroniza53 (Figura 8), os
respondentes dos GETs (n=25) destacaram principalmente o detalhamento do plano
formativo54, a seleção de formadores dos próprios territórios, a condução de dinâmicas
no modelo remoto (todos com 87% dos respondentes). Ademais, os integrantes das
Secretarias também obtiveram lições relativas à construção do currículo formativo
(60,9% dos respondentes) e formas de engajar os cursistas nas formações e mediação
de grupos de discussão (ambos com 69,9%).

Figura 8: Aprendizados das redes junto à Sincroniza

Nota: Total de respondentes: 25. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

54 Os planos inicialmente criados pelos territórios foram detalhados pela Sincroniza, gerando os planos formativos finais.
53 O questionário enviado aos membros dos GETs permitia assinalar mais de um aprendizado.

52 O plano formativo, com módulos presenciais e online, iniciou-se em quase todas as redes no fim de 2019, com pausa
para as férias escolares e previsão de retorno para março de 2020. Dada a eclosão da pandemia, houve a suspensão das
formações e reformulação da proposta. O novo modelo, apresentado pela Sincroniza em maio de 2020, converteu a
parte presencial em um conjunto de atividades remotas. Para mais informações, ver o Relatório Intermediário 2020.

51 Exceto as redes de ensino do Rio Grande do Sul, que já possuíam experiência e parcerias com outras instituições para
formação de professores em tecnologias, os GETs dos demais territórios relataram que suas redes não tinham condições
de aplicar as formações por conta própria, seja por questões orçamentárias ou por sobrecarga da equipe.

50 Dentre eles: professores, diretores, coordenadores e supervisores pedagógicos, funcionários das Secretarias de
Educação, time de Atendimento Educacional Especializado (Tocantins) e professores pontos focais (Rio Grande do Sul).
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Cabe ressaltar que, nas ações destacadas na Figura 8, incluem-se
conhecimentos que podem ser replicados sem a necessidade de supervisão da
empresa ou do(a) formador(a), como modelos de mediação de grupos de discussão e
boas práticas de condução de dinâmicas no modelo remoto. Ademais, cabe destacar
duas estratégias que trazem elementos de aprendizado: uma voltada à prevenção da
rotatividade docente e a outra ao aumento da apropriação dos conteúdos pelas redes.

■ Prevenção à rotatividade do quadro docente

Uma disfunção comum às redes de ensino brasileiras é a rotatividade do
quadro docente das escolas. As trocas ocorrem por diversas razões, como a alta
porcentagem de docentes com contratos temporários e o elevado número de
licenças e pedidos de transferência entre unidades (remoção). A rotatividade
apresenta-se como um desafio para a IEC-BNDES, posto que a descontinuidade dos
professores nas escolas impõe riscos à sustentabilidade do processo formativo e à
avaliação de impacto55.

Portanto, a condução de processos formativos precisa considerar um bom
mapeamento do público-alvo, de modo a prevenir a rotatividade do quadro
docente, em especial as trocas entre redes de ensino. Além da seleção bem
conduzida pela Sincroniza, destacada na Figura 8, cabe ressaltar a ação adotada pela
rede municipal de Santa Maria para evitar esse problema. A partir de reuniões com os
gestores escolares, antes mesmo do início do processo formativo, buscou-se firmar o
comprometimento em manter os professores alocados nas escolas participantes da
IEC-BNDES, garantindo assim que os cursistas concluíssem o processo formativo e
aplicassem as práticas pedagógicas em sala de aula.

■ Formadores locais

Outra característica positiva do processo formativo foi a contratação de
formadores locais56. Assim, embora a sede da Sincroniza seja em São Paulo, as
formações da IEC-BNDES, que ocorreram nas regiões Norte, Nordeste e Sul, foram
ministradas por profissionais das próprias localidades.

Esta é considerada uma estratégia de destaque dado o conhecimento que tais
profissionais possuem sobre a realidade das redes de ensino e o perfil dos cursistas.
Assim, fomentam-se o sentimento de identificação do cursista com o tema abordado
e a valorização dos profissionais locais. Consequentemente, promove-se uma
estratégia de formação em cascata, ou seja, formando multiplicadores da própria rede
de ensino e gerando capacidade interna (FGV CEIPE; OTEC, 2020)57.

57 Esta estratégia também é vantajosa do ponto de vista orçamentário, dado que pode minimizar custos de viagens na
contratação de organizações externas..

56 O processo seletivo dos formadores locais envolveu diferentes etapas, desde a análise de currículo, dinâmicas em
grupo que simulavam situações vivenciadas no dia a dia de formação de professores e entrevista individual.

55 Esta questão é particularmente relevante para a Iniciativa dado o desenho da avaliação de impacto. Nas redes
municipais, apenas 50% das escolas fazem parte do grupo de tratamento. Em caso de troca de professores, elevam-se os
riscos de contaminação, dificultando a estimação do efeito causal. Em outras palavras, se o professor que recebeu a
formação não é o mesmo que continuará a lecionar na escola/turma tratada, os investimentos nesta frente
provavelmente não serão eficazes para modificar as práticas pedagógicas e a estimular o uso de tecnologias em sala de
aula .
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II. Desenhar estratégias para o engajamento de cursistas
nas formações

Quando se fala em formações docentes, embora a existência de conteúdos
com qualidade pedagógica e de formadores com expertise seja de suma importância,
isso não é suficiente se os seus professores e/ou gestores escolares estão
desmotivados a aprender. Dessa forma, o desenho de estratégias para motivação e
engajamento de cursistas junto às Secretarias apresenta-se como uma importante
boa prática.

Na IEC-BNDES, diferentes ações foram realizadas para contornar o
desengajamento, em especial após a transição para o modelo de formação
inteiramente remoto imposto pela pandemia da COVID-1958. Em resposta, as redes,
em conjunto com a Sincroniza, adotaram uma gama de estratégias visando monitorar
e estimular a participação dos cursistas, destacadas na Figura 959. Entre elas: o uso de
ferramentas de comunicação como grupos de WhatsApp com os cursistas60 (90,9%
dos 22 respondentes afirmaram utilizá-las), envio de e-mails (81,8%), painéis de
acompanhamento formativo desenvolvidos em conjunto com a Sincroniza (81,8%) e
webinários de engajamento (45,5%).

Figura 9: Estratégias para engajar os cursistas nas formações

Nota: Total de respondentes: 22. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

60 Ver Redes sociais.

59 Além das mencionadas, nas redes municipais de Cachoeira do Sul e Santa Maria, a existência dos professores pontos
focais nas escolas também colaborou para ampliar o engajamento dos cursistas. Ver Instituir pontos focais nas escolas.

58 De acordo com os relatórios mensais de acompanhamento da Sincroniza, todos os quatro territórios do 1° bloco
enfrentaram uma queda na participação dos cursistas durante as formações virtuais A queda se deu por uma série de
fatores, dentre eles: a dificuldade de adaptação ao modelo remoto, a dificuldade de acesso, a falta de conectividade e a
expressiva quantidade de formações continuadas ofertadas no período. Para maiores informações, ver Relatório
Intermediário 2020.

Relatório de Boas Práticas de Implementação 43

https://otec.net.br/relatorio-intermediario-2020-o-segundo-ano-da-implementacao-da-iniciativa-bndes-educacao-conectada-iec-bndes/
https://otec.net.br/relatorio-intermediario-2020-o-segundo-ano-da-implementacao-da-iniciativa-bndes-educacao-conectada-iec-bndes/


■ Painéis de acompanhamento formativo

Uma das ferramentas considerada positiva e inovadora pelos GETs foi a
utilização de painéis de acompanhamento. Tais dashboards, criados pela Sincroniza
e enviados semanalmente para os GETs, permitiram o acompanhamento do número
de cadastros e frequência dos cursistas da plataforma, contribuindo para a criação de
ações de engajamento. Sabendo que o desafio do desengajamento é comum a
outras redes, as experiências e soluções construídas durante as formações da
IEC-BNDES podem servir como exemplo para gestores anteciparem riscos e
desenharem potenciais saídas em projetos educacionais futuros.

A existência dos painéis facilitou a gestão do processo formativo por parte dos
GETs e permitiu ações de engajamento customizadas. Conscientes dos status de
cadastro e frequência, os GETs passaram a compartilhar tais informações com os
gestores das escolas participantes. Essas duas ações, junto à criação dos grupos de
WhatsApp com todos os cursistas e os formadores61, permitiram uma atuação mais
próxima e efetiva.

A atuação do GET da Paraíba foi fundamental para o processo de
aperfeiçoamento dos painéis da Sincroniza, colaborando para a incorporação das
necessidades das redes de ensino, como uma visualização mais clara do status do
processo formativo em cada escola e de cada cursista62. O dashboard foi fundamental
para que o GET paraibano conseguisse visualizar claramente as escolas críticas,
permitindo focalizar o trabalho e alcançar melhorias nos índices de engajamento,
especialmente na metade final do processo. Ademais, a ferramenta contribuiu para
otimizar a comunicação junto às escolas e, assim, envolvê-las de forma mais efetiva
nas ações planejadas pela Iniciativa.

III. Incluir formações continuadas sobre tecnologia no
plano formativo da rede

A continuidade de todo e qualquer projeto educacional perpassa pela
formação continuada de professores e gestores escolares. Embora seja imperativo
que, mesmo se inicialmente concebido em instâncias superiores, o projeto passe a
pertencer à própria rede, o que se observa é que muitas vezes as formações ficam
restritas ao tempo de implementação do projeto.

Na IEC-BNDES, os territórios foram estimulados, por meio do apoio técnico
individual e coletivo63, a pensar em estratégias para continuar a formação dos
profissionais das redes no uso pedagógico de tecnologias digitais. Assim, buscou-se a
multiplicação do conhecimento adquirido, inclusive para os professores das demais
escolas que não participaram da Iniciativa. Nesse sentido, a inserção de formações

63 Ver boa prática estruturante da IEC-BNDES: Fornecer apoio técnico às redes de ensino.

62 A Paraíba elaborou um dashboard de acompanhamento das formações, hospedado no site da Paraíba Conectada,
para que os gestores pudessem acompanhar, de maneira mais visual, os status de participação dos cursistas de suas
escolas. Para além do percentual de engajamento em cada escola, foram criados índices (“ótimo”, “bom”, etc.). Além
disso, foi criado um painel dinâmico para que cada cursista pudesse verificar as pendências de sua trilha formativa,
acessar os webinários e a Plataforma EaD. O GET também disponibilizou tutoriais e planilhas informativas sobre a
utilização do painel, facilitando o entendimento dos cursistas sobre a ferramenta de acompanhamento.

61 Ver a ferramenta de uso das redes sociais da dimensão visão.
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continuadas no tema do projeto é uma das boas práticas que garantem a
sustentabilidade da Iniciativa.

Sob tal premissa, as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação dos quatro
territórios do 1° bloco planejaram diferentes ações para tornar tal estratégia de
sustentabilidade viável, dentre elas: i) o estabelecimento de parcerias com
universidades e institutos federais; ii) a seleção de professores multiplicadores; iii)
o estabelecimento de parcerias com a empresa contratada, Sincroniza, para o
fornecimento das formações da IEC-BNDES; iv) e o planejamento da reativação de
centros locais de formação. Essas ferramentas, dispostas no Quadro 7, servem de
exemplo prático para outras redes, indicando caminhos de ação para implementar
modelos próprios de formações continuadas.

Quadro 7: Estratégias de formação continuada das redes participantes da IEC-BNDES

Rede Prática de formação continuada

Rede municipal
de Santa Maria

■Grupos de tutorias mensais para os professores das escolas participantes
da IEC-BNDES, sob responsabilidade do setor pedagógico da SMED,
replicando o conteúdo das formações da IEC-BNDES64;

■Contratação de formador local que havia aplicado as formações da
IEC-BNDES.

■Oferta de formação geral para todos os professores das escolas da rede
municipal, com foco nas metodologias ativas. Formato de grupos de
estudos ocorrendo mensalmente começando a partir de junho de 2021.

Rede estadual
de Sergipe

■Plano de reestruturação do centro de formação para a retomada do
treinamento de professores e equipes diretivas das escolas em tecnologias
educacionais65;

■Parceria com a Fundação Telefônica Vivo para formações continuadas em
práticas inovadoras, por meio do Escola Digital.

Rede estadual
da Paraíba

■Reforço no Plano Estadual de Inovação e Tecnologia para Aprendiza gem
da Paraíba da necessidade de formações continuadas;

■Criação do Núcleo de Inovação Estadual e da Escola de Formação66;
■Uso de materiais disponibilizados nas formações da IEC-BNDES.

Rede estadual
do Tocantins

■Oficinas virtuais sobre o uso de REDs em linguagem simples, gratuitas e
de fácil acesso.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

66 Ação em fase de planejamento no momento de escrita deste Relatório.

65 Ação em fase de planejamento no momento de escrita deste Relatório.

64 As oficinas objetivam ampliar o uso de recursos tecnológicos para apoiar o ensino híbrido. O conteúdo aborda desde
oficinas práticas de utilização dos recursos do Google Workspace, até cursos e oficinas voltados ao pensamento
computacional, robótica e ensino mão na massa.
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Saiba mais
Trilhas Criativas do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul se destaca pela sua experiência prévia em realizar formações
continuadas através dos Núcleos de Tecnologia Educacional Estadual (NTEs) e Municipais
(NTEMs) ou por meio de parcerias com outras instituições. Dado esse conhecimento, a
SEDUC-RS disponibilizou, dentro da página do Projeto, trilhas de formação continuada para
além das formações da Sincroniza Educação, destinadas aos professores das três redes
participantes.

A ideia é que, a partir dessas trilhas, seja possível capacitá-los para a realização de
atividades pedagógicas que envolvam o uso das tecnologias, de uma forma contextualizada,
na intenção de incentivar uma mudança metodológica que privilegie a construção do
conhecimento e o protagonismo dos estudantes. As trilhas dividem-se por temas:

■ Trilha Criativa 01: Conhecimentos Iniciais
■ Trilha Criativa 02: Alfabetização e letramento
■ Trilha Criativa 03: Trabalhando com a Educomunicação
■ Trilha Criativa 04: Conhecendo e alimentando Portais Educacionais
■ Trilha Criativa 05: Robótica Educacional

Fonte: Extraído de RIO GRANDE DO SUL, 2021.

Iniciativa BNDES Educação Conectada 46

http://portal.educacao.rs.gov.br/Educacao-Gaucha-Conectada


Boas práticas na dimensão
REDs
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Boas práticas na dimensão REDs
Os recursos educacionais digitais (REDs)67 envolvem o acesso e o uso de

programas, aplicativos, objetos e conteúdos digitais, sejam eles gratuitos ou pagos, no
espaço escolar. A inclusão da dimensão, por si só, já constitui uma boa prática da
Iniciativa e do PIEC e deve ser considerada em
projetos do mesmo cunho.

A experiência da Iniciativa mostra que uma
parcela considerável dos integrantes das Secretarias
de Educação não considerava a dimensão ao discutir
tecnologias na educação e/ou desconhecia o
conceito de RED, conforme evidenciado na Figura 10,
que apresenta os principais aprendizados68

ressaltados pelos membros dos GETs que
responderam ao questionário (n=22). Nesse sentido,
as discussões fomentadas no âmbito da Iniciativa
contribuíram para aumentar seu conhecimento em
temas importantes para a inovação educacional, o que constitui um dos legados da
IEC-BNDES.

Figura 10: Aprendizados sobre REDs adquiridos com a Iniciativa

Nota: Total de respondentes: 22. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE: OTEC, 2021.

68 Como em outras perguntas, a questão possibilitava a seleção de mais de um aprendizado.

67 Recursos educacionais digitais são recursos que apoiam tanto os processos de ensino e aprendizagem como a gestão
pedagógica e administrativa-financeira das escolas. Eles facilitam as atividades de docentes, estudantes e gestores(as) e
são disponibilizados com todos os recursos necessários para a sua execução, sem dependência externa. Em termos
técnicos, são replicáveis e autocontidos.
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Dada a baixa experiência das redes na seleção e aquisição desses recursos, o
processo foi centralizado, capitaneado pelo Comitê Gestor da Iniciativa, mas
considerando as necessidades das redes69.

Duas boas práticas identificadas na Iniciativa, destacadas no Quadro 8, servem
de exemplo para o planejamento de projetos educacionais futuros que tenham REDs
como um pilar basilar.

Quadro 8: Boas práticas na dimensão REDs

Pautar a seleção e aquisição de REDs em métodos e ferramentas aderentes às
demandas e práticas das redes.

Capacitar atores na seleção, aquisição e uso de REDs.

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

I. Pautar a seleção e aquisição de REDs em métodos
e ferramentas aderentes às demandas e práticas
das redes

A ausência de experiência na seleção de REDs pode levar à ineficiência em sua
escolha, tornando as redes de ensino mais vulneráveis a contratar soluções
apresentadas por fornecedores, mas em
desalinhamento às suas necessidades
pedagógicas.

Embora centralizada, a curadoria de
REDs foi avaliada positivamente pelos GETs,
dados os aprendizados passíveis de replicação
em projetos futuros70, apresentados na Figura
10. Com a IEC-BNDES, as redes passaram a
olhar o RED considerando também o quanto
ele é adequado para as condições de
infraestrutura e equipamentos de suas escolas.
A visão de que essa escolha deve se dar com
base em critérios técnicos, pedagógicos71 e
orçamentários de cada rede, e não apenas com

71 Considerando os desafios educacionais e as práticas pedagógicas inovadoras escolhidas.

70 Um exemplo prático de replicabilidade dos aprendizados ocorreu na rede estadual do Tocantins. No início de 2021, os
representantes da SEDUC-TO no GET foram procurados pela equipe responsável pelo programa da rede estadual Escola
Jovem em Ação para subsidiar a escolha de um software. Embora o programa possuísse um recurso disponível para a
aquisição do RED, a equipe responsável não possuía experiência na seleção e os integrantes do GET puderam
compartilhar seus conhecimentos adquiridos por meio da IEC-BNDES sobre quais fatores deveriam ser levados em
consideração, como optar por plataformas que trabalhassem práticas pedagógicas mais adequadas para alunos de
Ensino Médio (por exemplo, aprendizagem baseada em projetos, rotações por estação e sala de aula invertida).

69 A etapa de seleção dos REDs foi comum aos territórios contemplados pela IEC-BNDES. O Comitê Gestor optou pela
contratação de soluções pagas, mais adequadas aos desafios dos territórios. A seleção dos REDs se deu por uma
primeira fase eliminatória, com a pré-identificação das soluções privadas, capitaneada pelo CIEB, seguida por uma etapa
classificatória, quando os territórios elencaram suas preferências. Embora a curadoria tenha sido centralizada,
destacam-se os esforços para garantir a autonomia e protagonismo dos territórios nas demais etapas do processo
decisório. Para mais informações, ver o Relatório Intermediário 2020.

Relatório de Boas Práticas de Implementação 49

https://portal.to.gov.br/noticia/2018/10/23/educacao-do-tocantins-amplia-programa-escola-jovem-em-acao-para-mais-seis-escolas/
https://portal.to.gov.br/noticia/2018/10/23/educacao-do-tocantins-amplia-programa-escola-jovem-em-acao-para-mais-seis-escolas/
https://otec.net.br/relatorio-intermediario-2020-o-segundo-ano-da-implementacao-da-iniciativa-bndes-educacao-conectada-iec-bndes/


base na oferta do mercado, é um grande aprendizado e legado da Iniciativa.

A centralização do processo também proporcionou o desenvolvimento, por
parte do CIEB, de diferentes ferramentas voltadas a auxiliar os territórios no
processo de seleção, curadoria e disponibilização de REDs alinhados aos objetivos
da aprendizagem e práticas de cada rede. Considerando que tais ferramentas são
públicas, há elevada possibilidade de replicabilidade para outras redes de ensino.

■ Plataforma EduTec

A Plataforma EduTec é uma ferramenta desenvolvida pelo CIEB com o objetivo
de promover a busca de tecnologias educacionais, apoiando os gestores no
processo de análise e escolha dos REDs. Para cada uma das mais de 450 tecnologias
cadastradas, há sua descrição e principais características, facilitando o entendimento
do leitor. Ademais, constam dicas para ajudar esses atores no processo de análise e
escolha de tecnologias (CIEB, s.d), dentre elas:

■ Conhecer a realidade da rede;
■ Determinar prioridades;
■ Identificar possíveis integrações ou implantações;
■ Documentar as necessidades e identificar possíveis personalizações;
■ Fazer comparações reais;
■ Considerar a realização de um teste piloto;
■ Identificar serviços e suportes necessários;
■ Buscar referências e entender a jornada completa.

■ Toolkit de seleção e aquisição de tecnologias
educacionais

A complexidade e insegurança na aquisição de tecnologias são grandes
desafios para a incorporação da inovação na educação pública. Pensando nisso, o
CIEB desenvolveu um toolkit com orientações, minutas e modelos para auxiliar os
gestores no processo de seleção e aquisição de tecnologias educacionais (CIEB,
2021), sejam elas recursos educacionais digitais ou equipamentos. Apresentado de
forma didática e visual, o toolkit foi desenvolvido seguindo uma sequência lógica
baseada nas melhores práticas encontradas em todo o Brasil.

Em termos práticos, a ferramenta de domínio público, voltada à consulta dos
gestores, apresenta um fluxo lógico para a tomada de decisão, conforme disposto na
Figura 11. Também são disponibilizadas ferramentas e modelos específicos que
apoiam a tomada de decisão em diferentes etapas.

O ponto de partida é o planejamento para aquisição da tecnologia, quando são
identificados os objetivos educacionais da tecnologia, alinhados com as metas e
estratégias já traçadas pelo órgão. Em seguida, define-se o tipo de tecnologia que a
rede precisa, com base em extensa pesquisa de mercado, especificações técnicas e
quantidades necessárias. Logo depois, segue-se para a análise da viabilidade da
aquisição, etapa fundamental para qualificar a tomada de decisão sobre dar
encaminhamento ou não ao processo de aquisição da tecnologia educacional. Por
fim, define-se a melhor alternativa de compra da tecnologia e dá-se início ao processo
licitatório (CIEB, 2021).
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Figura 11: Toolkit de seleção e aquisição de tecnologias educacionais

Fonte: Extraído de CIEB, 2021.
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II. Capacitar atores na seleção, aquisição e uso de
REDs

A consciência de que, tão importante quanto a existência de ferramentas que
apoiam a seleção e aquisição de REDs por gestores educacionais, é a formação dos
atores, fez com que a Iniciativa também realizasse ações de capacitação dos usuários.
Nesse sentido, foram realizadas oficinas sobre REDs com os territórios, que
permitiram às Secretarias obterem conhecimentos e expertises técnicas (BNDES,
2021), tais quais:

■ Como selecionar e estimular a criação de REDs de boa qualidade e alinhados
aos objetivos de aprendizagem de suas redes de ensino;

■ Como estabelecer critérios para produção, avaliação e curadoria de REDs;
■ Como construir repositórios de REDs para redes, escolas e professores;
■ Como estimular e monitorar o uso de REDs por professores e alunos;
■ Como catalogar REDs considerando intencionalidade: propósito e

funcionalidade;
■ Como identificar especificidades técnicas (infraestrutura e conectividade

disponível) e pedagógicas (etapas de ensino e os componentes curriculares)
dos REDs, que devem estar correlacionadas aos desafios educacionais dos
territórios e às preferências e demandas dos docentes.

Ademais, o Comitê Gestor da Iniciativa observou que a mera existência de
REDs não garante sua utilização efetiva na sala de aula. Assim, outra estratégia
adotada foi discutir junto aos GETs a utilização pedagógica dos REDs. As oficinas72

de REDs ofertadas pelo CIEB passaram a incluir nas discussões formas de garantir a
utilização dos REDs na frequência desejada (ao menos uma vez na semana) e sua
continuidade nas redes. Dentre os temas trabalhados, destacam-se:

■ Necessidade de realização de formações continuadas pela Secretaria;
■ Acompanhamento do uso dos recursos pelas CITs e pontos focais;
■ Documentos com orientações gerais de curadoria de REDs e lista com

recomendações de recursos;
■ Treinamento dos GETs desde o processo de preparação para a seleção dos

REDs até o acompanhamento de sua efetividade.

As oficinas73 foram desenhadas no formato de jornada, para que os
participantes dos GETs pudessem participar de fato como usuários, realizando, com o
apoio do CIEB, as atividades que fariam no cotidiano de sua atuação profissional,
proporcionando um ambiente mais propício para a aprendizagem. Nesse sentido, as
ferramentas e oficinas disponibilizadas na IEC-BNDES constituem-se como
importante fonte de conhecimento, podendo ser replicáveis por redes em outros
projetos educacionais em que a aquisição de REDs esteja presente.

73 A jornada de REDs do CIEB para a IEC-BNDES pode ser acessada no canal do Youtube da organização no seguinte link.
Além da jornada ministrada pelo CIEB, a Sincroniza também disponibilizou uma curadoria de REDs que pode ser
acessada pelo seguinte link.

72 Essas oficinas ocorreram ao longo de 2020 e 2021 com participação de todos os territórios da IEC-BNDES.
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Boas práticas na dimensão
infraestrutura
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Boas práticas na dimensão infraestrutura
A infraestrutura se refere às instalações físicas, à existência de equipamentos e

ao acesso à conectividade adequada, componentes necessários para, em harmonia
com as demais dimensões, destravar o potencial transformador das tecnologias sobre
a educação. Na IEC-BNDES, os territórios foram estimulados a planejar a aquisição da
infraestrutura levando em consideração os desafios educacionais, as práticas
pedagógicas selecionadas, as condições infraestruturais pré-existentes e o orçamento
disponível. Destacam-se como boas práticas da IEC-BNDES:

Quadro 9: Boas práticas na dimensão infraestrutura

Pautar a escolha dos equipamentos em metodologia de planejamento que considere a
infraestrutura local.

Elaborar estratégias para garantir maior celeridade ao processo de compras de
equipamentos.

Garantir a usabilidade da infraestrutura adquirida.

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

I. Pautar a escolha dos equipamentos em
metodologia de planejamento que considere a
infraestrutura local

A aquisição de equipamentos visando o uso pedagógico precisa levar em
consideração as características de cada rede de ensino74, de modo a buscar a
efetividade de sua utilização. Para tanto, é necessária a existência de uma
metodologia de planejamento de aquisição desses aparelhos, que considere
parâmetros claros, simples e de fácil acompanhamento, pautados na realidade da
infraestrutura local.

Na Iniciativa, de modo a auxiliar na escolha dos itens a serem adquiridos para
as escolas participantes e para os demais espaços75, os GETs contaram com duas
ferramentas disponibilizadas pelos parceiros da Iniciativa: questionários para mapear
a infraestrutura prévia e planilha para estimar a infraestrutura necessária. Ambas
foram avaliadas pelos GETs como importantes instrumentos para pautar o
planejamento da compra dos equipamentos na IEC-BNDES, podendo ser também
utilizados em outros projetos educacionais.

75 Como os espaços maker da rede municipal de Cachoeira do Sul, voltados à formação dos professores

74 Incluindo a infraestrutura pré-existente nas escolas (computadores, conexão com a internet, espaço físico, rede
elétrica, etc) e a familiaridade dos docentes no seu manejo.
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■ Mapeamento de infraestrutura

Etapa prévia à seleção dos equipamentos a serem adquiridos, os territórios
realizaram, a partir de diretrizes da Iniciativa, mapeamentos da infraestrutura das
escolas participantes da IEC-BNDES por meio de questionários elaborados pelo CIEB.
Sua aplicação foi importante para as equipes das Secretarias identificarem a
quantidade e o estado dos equipamentos, para enfim calcularem a quantidade de
equipamentos que deveriam ser adquiridos.

De forma a garantir mapeamentos fidedignos à realidade das escolas, algumas
redes buscaram ferramentas para apoiar os gestores escolares no preenchimento76,
posto que o formulário incluía linguagem técnica. Dentre as saídas adotadas na
Iniciativa que podem ser adaptadas para outras redes, destaca-se a inclusão de
imagens dos equipamentos no questionário, junto à sua descrição, e a alocação de
técnicos da Secretaria para explicar cada item aos gestores (FGV CEIPE; OTEC, 2021b).

■ Calculadora de infraestrutura

A calculadora de infraestrutura é uma planilha de Excel desenvolvida pelo
CIEB77 para auxiliar os territórios a simular cenários (do básico ao avançado) e estimar
a infraestrutura necessária para a aplicação da prática pedagógica escolhida. A
calculadora relaciona três variáveis para esse cálculo: i) quantidade de turmas, alunos
e professores; ii) equipamentos; e iii) metodologia de ensino.

Ter disponível uma metodologia quantitativa para estimar o custo da
aquisição dos equipamentos é importante para as equipes gestoras adequarem
aquilo que se deseja adquirir ao orçamento disponível. Todos os territórios relataram
que, a partir desse cálculo preliminar, precisaram readequar a escolha dos
equipamentos78, pois o recurso disponível não seria suficiente para adquirir um
computador por aluno – planejamento inicial dos projetos territoriais.

Nesse sentido, pressupõe-se que a adoção
de uma ferramenta pela qual as equipes possam
obter um conhecimento prévio de quanto
determinada escolha vai representar no orçamento
é de extrema relevância para facilitar o
planejamento da aquisição da infraestrutura para
as redes de ensino. Ter uma estimativa financeira é
uma forma de garantir que o recurso disponível
esteja de acordo com o que se pretende realizar
dentro do projeto e evita-se, assim, possíveis
retrabalhos devido a erros de cálculo orçamentário.

78 Nos estudos de caso do Rio Grande do Sul e do Tocantins, há relatos que o plano inicial superestimava a quantidade de
equipamentos adquiridos, envolvendo o plano de aquisição de um computador por aluno, que posteriormente foi
revisado devido à limitação orçamentária.

77 A calculadora de infra e outras dicas metodológicas para a definição da tecnologia a ser adquirida pelas redes podem
ser acessadas por meio do toolkit do CIEB.

76 Os questionários deveriam ser respondidos pelo gestor de cada escola, que deveria indicar a existência de diversos
equipamentos, incluindo computadores, projetores, equipamentos de conectividade, entre outros.
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II. Elaborar estratégias para garantir maior celeridade
ao processo de compras de equipamentos

O fato de que a aquisição de equipamentos para uso pedagógico demanda a
abertura de processos licitatórios torna a gestão da atividade mais complexa e
demorada79. As compras de tecnologias na educação trazem dois desafios adicionais
aos gestores. Primeiro, demandam alinhamento entre conhecimentos tecnológico,
pedagógico e do processo de compras, de modo a garantir que a aquisição dos itens
respeite as especificidades técnico-pedagógicas das redes de ensino. Em geral, as
Secretarias de Educação não possuem profissionais multidisciplinares e/ou não
formam suas equipes a partir dessa complementaridade de perfis. Segundo, o
funcionamento burocrático das Secretarias também pode tornar o contato com
outros órgãos do governo menos frequente, dificultando o contato com as instâncias
envolvidas no processo licitatório, e, por conseguinte, trazendo lentidão ao processo.

A experiência da IEC-BNDES, além de evidenciar tais dificuldades, traz
importantes lições acerca da necessidade de priorizar o processo licitatório frente a
outras atividades no início do projeto e de buscar formas de descomplicá-lo, de
modo a não ocasionar, em termos temporais, prejuízos à implementação em
equilíbrio das quatro dimensões80. A seguir, serão destacadas as estratégias
adotadas pelos GETs para tentar solucionar essas dificuldades, que servem como
dicas para se evitar maiores atrasos no cronograma dos projetos.

■ Adesão a atas de preços

O Rio Grande do Sul se destacou pela agilidade com que conseguiu tocar o
processo licitatório e foi o primeiro dos quatro territórios a concluir o processo de
compras. A experiência acumulada pode ter beneficiado o território. Um dos fatores
que contribuíram para essa agilidade foi que para alguns itens fez-se uso de uma ata
de registro de preços existente no estado81, permitindo encurtar e descomplicar o
processo licitatório para uma parcela dos equipamentos82. A experiência foi tão
positiva no âmbito da Iniciativa que o GET do Tocantins, ao ter dificuldade na compra
de kits de robótica, utilizou a ata de preços do Rio Grande do Sul como alternativa.

■ Acompanhamento do processo por membro do GET

Outra saída para resultados mais céleres no processo de compras é o
acompanhamento ativo e permanente do processo, com articulação direta com os
setores envolvidos. Tal acompanhamento, além de reduzir o tempo de tramitação,
permite às equipes das Secretarias de Educação – que não são, em sua grande
maioria, compostas por profissionais com experiência em compras – um maior

82 Para os demais itens, o processo foi mais longo, mas o GET optou por também fazer o registro de preços, para, em caso
de novos aportes de recursos, fosse por parte da Iniciativa ou do estado, o território pudesse comprar mais
equipamentos sem a necessidade de iniciar novas licitações.

81 Documento que vincula governo e empresa, em que a última se compromete a manter o preço de determinado
produto e/ou serviço por período determinado, de acordo com a duração (12 meses).

80 Todos os territórios enfrentaram dificuldades na condução de seus processos licitatórios, que ficou a cargo dos
governos estaduais. Para maiores informações, ver Relatório Intermediário 2020.

79 Por serem sujeitos a princípios legais, os processos licitatórios são em geral rígidos, demandam maior conhecimento
dos atores envolvidos e podem gerar atrasos no cronograma de projetos educacionais que visam à inserção pedagógica
de tecnologias.
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entendimento do processo e a possibilidade de mapear e realizar ações mitigadoras
de riscos.

No Rio Grande do Sul, o processo foi delegado a um funcionário da rede
estadual com conhecimento em TI e compras públicas, que foi capaz de liderar o
processo, acompanhá-lo de perto e envolver os atores necessários para destravar as
etapas burocráticas. Nesse sentido, uma das boas práticas identificadas e passíveis de
replicação é a alocação de recursos humanos com expertise e capacidade de
liderança, engajamento e organização. A
experiência da Iniciativa também mostra a
necessidade de profissionais capacitados e
com conhecimento pedagógico
acompanhando as etapas de pesquisa de
preço e especificação técnica dos itens,
evitando-se idas e vindas para ajustes e maior
alinhamento às necessidades pedagógicas
das redes83 .

Além da designação de funcionários
com experiência, o GET gaúcho mobilizou
instâncias superiores, de modo a estabelecer
uma comunicação entre o Secretário de
Educação e o Secretário da Central de
Licitações, o que permitiu maior agilidade na
condução da licitação por esse órgão.
Articulação semelhante ocorreu no Tocantins, a partir do envio de ofícios da própria
Secretária de Educação para o setor de compras do estado. Além disso, depois da
primeira licitação fracassada, o GET do Tocantins percebeu que era necessário ter
algum profissional da Agência de Tecnologia (ATI), responsável pela condução dos
processos licitatórios de tecnologia do estado, dentro do GET, com a função de
acompanhar de perto o processo nessa agência (FGV CEIPE; OTEC, 2021c).

Portanto, percebe-se que o conhecimento técnico prévio dos profissionais
responsáveis pelas compras públicas é fundamental para o bom andamento do
processo. Levando essa questão em consideração, na IEC-BNDES, os territórios
também receberam apoio técnico do CIEB nessa etapa, seja para tirar dúvidas e/ou
trocar ideias sobre como proceder e resolver determinada dificuldade. Tal prática
gerou segurança para a tomada de decisão do gestor na ponta.

■ Simplificação do processo de compras

A experiência da IEC-BNDES mostra que os territórios, como o Rio Grande do
Sul, que optaram por processos licitatórios mais simples, em termos da quantidade
de itens adquiridos, tiveram melhores resultados do que aqueles que optarem por
adquirir uma ampla variedade de equipamentos. Embora essa se apresente como
uma saída passível de ser seguida por outras redes de ensino, a variedade de itens não
deve ser o único fator a ser considerado na escolha dos equipamentos, que devem

83 Isso foi importante para fazer uma compra voltada para as necessidades das escolas participantes, pois os outros
departamentos do estado envolvidos no processo de compras desconheciam as necessidades pedagógicas das escolas.
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estar alinhados às necessidades pedagógicas da rede e aos objetivos que busca-se
atingir no projeto em questão.

■ Comissão de precificação dentro da Secretaria de
Educação

A pandemia da COVID-19 provocou ainda mais atrasos nos processos de
compras dos territórios do 1° bloco84. Para tentar lidar com os desafios impostos pela
pandemia, o GET da Paraíba resolveu criar uma comissão de precificação dentro da
própria SEDUC-PB, etapa que anteriormente era de responsabilidade de outro órgão.
Tal saída, ao responsabilizar a própria Secretaria pela precificação, cadastro e
catalogação dos equipamentos para a educação, apresenta-se como uma
possibilidade de adiantar o andamento das compras da pasta.

III. Garantir a usabilidade da infraestrutura adquirida

Também se destacam as atividades adotadas pelas redes para garantir a
usabilidade e durabilidade dos equipamentos. Ações com esse intuito são
importantes para que os equipamentos adquiridos e destinados às escolas sejam
efetivamente utilizados por professores e alunos. Sendo assim, é importante que as
redes garantam uma boa conectividade para as escolas, planejem como garantir
assistência técnica para as escolas e firmem termos de compromisso com tal intuito.

■ Mapeamento de conectividade nas escolas

A conectividade adequada é um fator condicionante para a apropriação
pedagógica das tecnologias. A ausência ou o acesso precário à internet impossibilita a
utilização de ferramentas digitais na sala de aula, e consequentemente, a efetividade
das ações planejadas. Por essa razão, a Iniciativa buscou diferentes estratégias para
mapear a conectividade das escolas e garantir velocidade adequada85.

Além das discussões com os integrantes dos GETs, voltadas à conscientização e
ao direcionamento de ações para o tema86, a Iniciativa incentivou a criação de planos
locais de conectividade, conjunto de ações para garantir a conectividade adequada
nas salas de aula. Dentre as ações necessárias, destacam-se:

■ Necessidade de instalação do Medidor Educação Conectada, em
computador destinado ao uso pedagógico;

■ Acompanhamento periódico da velocidade de conexão das escolas87;

87 Como produto do suporte técnico do CIEB, foi construído um dashboard de acompanhamento da conectividade das
escolas via dados do Medidor Educação Conectada. Embora criado para uso interno da Iniciativa, a utilização de painéis
de acompanhamento de conectividade apresenta-se como uma ferramenta passível de replicação.

86 A Iniciativa instituiu o Grupo Técnico de Infraestrutura e Conectividade, instância responsável por acompanhar a
conectividade das escolas, debater acerca de desafios e aprendizados e construir soluções conjuntas.

85 Para informações sobre as estratégias relacionadas à conectividade na IEC-BNDES, ver o Relatório Intermediário 2020.

84 A priorização das licitações para a saúde frente às de educação fez com que o processo ficasse parado dentro dos
setores de compras desses estados. Além disso, os preços dos equipamentos eletrônicos, cotados em dólar, subiram
consideravelmente, havendo a necessidade dos territórios refazerem as cotações de preços e terem problemas com a
disponibilidade da oferta devido à alta procura.
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■ Adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Educação
Conectada e cumprimento dos requisitos necessários para a concessão dos
recursos;

■ Busca por fontes de recursos alternativas, como contratação direta de
conectividade pelas escolas e/ou Secretarias e a contratualização ou
renegociação de pacotes atualmente ofertados, incluindo migração para
formas mais velozes, como a fibra ótica;

■ Estratégias de engajamento e comunicação, como pacote de orientações
sobre o tema e comunicações entre Secretaria e escolas reforçando a
importância da conectividade ideal, etc.

Em adição, destaca-se o Guia de Conectividade88, ferramenta da Iniciativa
desenvolvida pelo CIEB com o objetivo de auxiliar as redes nessa questão. O Guia
contém uma série de informações sobre a conectividade necessária para atender ao
planejamento pedagógico das redes e dicas para os gestores sobre como monitorar a
qualidade da velocidade da internet, como contratar conectividade adequada, como
instalar o medidor Educação Conectada do MEC e os parâmetros ideais de
conectividade para as escolas.

■ Modelos de assistências técnicas às escolas

Buscando a garantia da manutenção dos equipamentos adquiridos, uma série
de atividades foi adotada pelo território gaúcho. No pregão, o GET colocou como
contrapartida que a assistência técnica ocorresse localmente89. Além disso, nas
escolas das redes municipais, os professores pontos focais com perfil tecnológico
foram escolhidos e formados90 para fornecer o suporte técnico nas escolas.

Em outras redes, como na municipal de Campina Grande, o suporte técnico às
escolas da Iniciativa ocorrerá por meio dos núcleos de tecnologia (NT), órgãos já
responsáveis pela manutenção dos equipamentos de informática das escolas.
Seguindo o exemplo gaúcho, a Paraíba também vem planejando ter um ponto focal
nas escolas91 tanto para questões pedagógicas quanto para infra e TI, fazendo a ponte
com o GET sobre eventuais problemas.

■ Termo de compromisso de uso dos equipamentos

O Guia do Gestor Escolar92 estimulou os GETs a criarem para suas escolas um
termo de compromisso de uso dos equipamentos, para que estes sejam apenas
utilizados com fins pedagógicos e não pessoais, estratégia que foi adotada pelos
quatro territórios do 1° bloco. Indo além, o GET de Sergipe incluiu também nas
diretrizes da rede uma política de acesso e guias de implementação dos
equipamentos.

92 Ver Guia para os gestores escolares.
91 Ver Instituir pontos focais nas escolas.

90 Os pontos focais receberam formação sobre como formatar e atualizar os softwares dos notebooks. Para facilitar a
manutenção e eventuais correções, adotaram a mesma formatação e acesso para todas as máquinas.

89 Ou seja, nas cidades do projeto, Cachoeira do Sul e Santa Maria, não precisando encaminhar o pedido para a capital,
Porto Alegre.

88 Até o momento de publicação deste relatório, o Guia de Conectividade ainda não encontrava-se disponível para acesso
público.
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Considerações finais
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Considerações finais
Este relatório apresentou as principais boas práticas identificadas ao longo da

implementação da Iniciativa BNDES Educação Conectada, bem como as ferramentas
utilizadas pelas redes de ensino para sua operacionalização. Embora esse capítulo não
se volte à listá-las exaustivamente, é importante destacar alguns pontos93.

Primeiramente, a IEC-BNDES mostrou a validade do planejamento e
implementação multidimensional em um projeto com enfoque na inserção
tecnológica na educação. Essa visão é de
suma importância para mudar o modo de
planejar e executar políticas semelhantes nas
Secretarias de Educação, posto que o uso da
tecnologia atinge seu pleno potencial quando
equilibrados quatro elementos: visão,
formação, REDs e infraestrutura.

Em termos gerais, a Iniciativa trouxe
uma série de aprendizados referentes a
diversas etapas do projeto – desde o seu
desenho até a sua implementação na ponta –,
para diferentes atores – dos financiadores aos
executores nas escolas – e permeando as
quatro dimensões. No que tange aos
aprendizados referentes à identificação de
aspectos fundamentais para a
implementação de políticas educacionais de inserção tecnológica, destacam-se:

■ A tomada de decisão informada em evidências;
■ A necessidade de um bom planejamento prévio para orientar um projeto;
■ A apropriação de metodologias para mapear a realidade das redes;
■ A validade da existência de governança de acompanhamento do projeto;
■ A identificação de diferentes formas de engajar os atores da ponta;
■ A identificação de meios para garantir a continuidade do projeto a longo prazo.

Em síntese, as boas práticas observadas na IEC-BNDES geram valiosos
aprendizados e servem como exemplo para outras redes de ensino. Com base nesta
premissa, espera-se que as experiências aqui apresentadas possam inspirar e gerar
aprendizados replicáveis e escaláveis para formuladores de políticas públicas,
secretários de educação, gestores escolares, professores, pesquisadores,
financiadores, estudantes e demais atores interessados sobre o planejamento e a
implementação de políticas públicas educacionais com enfoque tecnológico.

93 A listagem completa das boas práticas pode ser acessada no Anexo A - Boas práticas e ferramentas da IEC-BNDES.
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Anexos

Anexo A - Boas práticas e ferramentas da IEC-BNDES

Figura A.1: Boas práticas estruturantes da IEC-BNDES e ferramentas de
operacionalização

Equilibrar quatro
dimensões em políticas,

programas e projetos
educacionais de

inserção tecnológica

Considerar a realidade
local no desenho e
implementação de
políticas públicas

Instituir governança de
acompanhamento do

projeto

Fornecer apoio técnico
às redes de ensino

■ Teoria da mudança e
Chamada Pública
alinhadas ao PIEC e
pautadas no equilíbrio
entre quatro dimen-
sões: visão, formação,
REDs e infraestrutura

■ Projetos territoriais
pautados em
diagnósticos locais

■ Pilares norteadores
(contexto local, desa-
fios educacionais e
práticas pedagógicas
inovadoras)

■ Comitê Gestor da
Iniciativa (BNDES; MEC;
parceiros privados;
CEIPE; CIEB) e grupos
técnicos

■ Grupos especiais de
trabalho multidisci-
plinares por território

■ Apoio técnico do CIEB
individual e coletivo

■ Momentos de troca e
aprendizado coletivo
(Encontros Nacionais)

Fomentar a
colaboração entre

redes de ensino

Monitorar e avaliar
políticas

Elaborar plano de
sustentabilidade do

projeto

■ Instituição de grupos
de trabalho multidisci-
plinares por território
com integrantes das
redes que compõem o
arranjo colaborativo

■ Avaliação de impacto
■ Aval. qualitativas
■ Construção de

indicadores alinhados à
teoria de mudança

■ Criação do OTec
■ Monitoramento da

implementação

■ Plano de sustentabi-
lidade do projeto

■ Registro das ações dos
projetos

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Figura A.2: Boas práticas na dimensão visão e ferramentas de operacionalização

Engajar atores-chave de
diferentes instâncias de

decisão

Instituir pontos focais nas
escolas

Adotar uma gestão mais
modernizada nas Secretarias

por meio da transformação
digital

■ Guia para os gestores
escolares

■ Ações de lançamento
■ Reuniões de engaja-

mento
■ Redes sociais
■ Webinários
■ Sites dos projetos

territoriais

■ Professores pontos
focais

■ Comissão de Integração
da Tecnologia

■ Grupos internos de
implementação técnica

■ Núcleo de Inovação Esta-
dual p/ Aprendizagem

■ Departamento de TICs
■ Grupo de Gestão e

Governança em TICs
■ Conselho Municipal de

Inovação Educacional
■ Aquisição de sistema de

gestão escolar
■ Comitê de processa- mento

de dados

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Figura A.3: Boas práticas na dimensão formação e ferramentas de
operacionalização

Apoiar-se na experiência
técnica de instituição
externa para conduzir

processos formativos de
tecnologias

Desenhar estratégias
para o engajamento de

cursistas nas formações

Incluir formações
continuadas sobre

tecnologia no plano
formativo da rede

■ Contratação de empresas
/ profissionais com
conhecimentos sobre o
tema e o contexto
(formadores locais)

■ Parcerias com
universidades e/ou
institutos de pesquisa

■ Painéis de acompanha-
mento formativo

■ Compartilhamento das
informações com os
gestores

■ Grupos de WhatsApp

■ Estabelecimento de
parcerias com
universidades e institutos
federais

■ Seleção de professores
multiplicadores

■ Contratação de empresas
privadas

■ Reativação de centros
locais de formação

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Figura A.4: Boas práticas na dimensão REDs e ferramentas de operacionalização

Pautar a seleção e aquisição de
REDs em métodos e

ferramentas aderentes às
demandas e práticas das redes

Capacitar atores na seleção,
aquisição e uso de REDs

■ Plataforma EduTec
■ Toolkit de seleção e

aquisição de tecnologias
educacionais

■ Jornada de formação de
REDs do CIEB

■ Curadoria de REDs
Sincroniza

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Figura A.5: Boas práticas na dimensão infraestrutura e ferramentas de
operacionalização

Pautar a escolha dos equipa-
mentos em metodologia de

planejamento que considere
a infraestrutura local

Elaborar estratégias para
garantir maior celeridade ao

processo de compras de
equipamentos

Garantir a usabilidade da
infraestrutura adquirida

■ Mapeamento de
infraestrutura

■ Calculadora de
infraestrutura

■ Adesão a atas de preços
■ Acompanhamento do pro-

cesso por membro do GET
■ Simplificação do processo

de compras
■ Comissão de precifica-

ção na Secretaria de
Educação

■ Mapeamento de conec-
tividade das escolas

■ Modelos de assistência
técnica às escolas

■ Termo de compromisso
de uso dos
equipamentos

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Anexo B - Detalhamentos das etapas metodológicas

Quadro B.1: Etapa metodológica análise documental

Principais fontes consultadas

Relatórios mensais da assessoria técnica do CIEB

Documentos de acesso controlado referentes ao estágio de implementação da Iniciativa

Relatórios sobre as formações realizadas pela empresa contratada, a Sincroniza Educação

Relatórios intermediários desenvolvidos pelo OTec/FGV referentes aos anos de 2019 e 2020

Estudos de caso do Rio Grande do Sul e Tocantins desenvolvidos pelo OTec/FGV

Relatórios desenvolvidos pelo BNDES, incluindo relatórios de acesso controlado

Informações qualitativas coletadas pelo OTec para a confecção de outros estudos sobre a
IEC-BNDES, principalmente por meio de entrevistas.

Projetos territoriais, sites dos projetos e notícias correlatas

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.

Quadro B.2: Etapa metodológica questionários

UF Rede Questionários
enviados

Questionários
respondidos

Não respon-
dentes por
território

Respon-
dentes por
território

RS

Estadual 8 2 (25%)

59% 41%Municipal - Santa Maria 10 6 (60%)

Municipal - Cachoeira do Sul 4 1 (25%)

TO

Estadual 8 5 (62.5%)

43% 57%Municipal - Gurupi 4 2 (50%)

Municipal - Araguaína 2 1 (50%)

PB

Estadual 4 2 (50%)

40% 60%Municipal - Campina Grande 4 3 (75%)

Municipal - Sousa 2 1 (50%)

SE
Estadual 2 1 (50%)

60% 40%
Municipal - Lagarto 3 1 (33%)

Total 51 25 (49%) 51% 49%

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Quadro B.3: Etapa metodológica grupos focais

Grupo Focal Temática
Aprofundada Território Rede

GF #1 Pedagógico

Rio Grande do Sul
Municipal - Cachoeira do Sul

Municipal - Santa Maria

Paraíba Estadual

Sergipe Municipal Lagarto

Tocantins Estadual

GF #2 Compras e TI

Rio Grande do Sul Estadual

Paraíba

Estadual

Municipal - Campina Grande

Municipal - Sousa

Sergipe
Municipal - Lagarto

Estadual

Tocantins
Municipal - Araguaína

Municipal - Gurupi

Fonte: FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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